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A Kelet-mongóliai érckutatás módszereiről
A kelet-m ongóliai érckutatás — a terü let 

földtani adottságaiból következően — elsősorban 
hidroterm ális színes- és ritkafém ércesedés fel
derítésére és m egkutatására irányul. E m unká
latokban hatodik éve m agyar geológusok is 
résztvesznek. A m ár több évtizede felderíte tt és 
m űvelt (s részben m ár felhagyott) érclelőhelyek 
közvetlen környékén végzett részletes vizsgála
tokat leszámítva a jelenlegi érckutatás olyan 
objektumokon folyik, am elyeket az elm últ évek
ben a Mongol—M agyar Földtani Térképező 
Expedíció deríte tt fel.

A mongol—m agyar együttműködés feltehe
tően e téren  is bővülni fog, s ez szükségessé 
teszi egyrészt az eddigi tapasztalatok elemzését, 
másrészt — s ez a főcél — olyan módszertani 
következtetések levonását, am elyek alapján 
lehetségessé válhat az érckutatás általános mód
szereinek legcélszerűbb megválasztása.

Jelen tanulm ányunkban csak az egyes ku 
tatási módszerek hatékonyságát tárgyaljuk. A 
kelet-m ongóliai érckutatásban a következő főbb 
módszereket alkalmazzák:

1. Ércföldtani megfigyelés.
2. Torlatkutatás.
3. Geokémiai kutatás.
4. Geofizikai vizsgálatok.
5. K utatás felszíni kutató-létesítm ényekkel.
Az egyes módszerek hatékonysága egy sor

olyan tényezőtől is függ, amely Kelet-M ongó- 
lián belül térben erősen változik a földtani fel
építés, domborzat, ércesedés típusa stb. függvé
nyében. Ennek ellenére egy sor fontos közös 
vonásuk lehetővé teszi átfogó elemzésüket.

1. Ércföldtani m egfigyelések

A nyersanyag-kutatásban felhasználható 
földtani megfigyelések két alapvető kategóriája 
különböztethető meg: a térképező m enetvonal- 
bejárások során végzett felderítő-értékelő vizs
gálat.

a) Térképező m enetvonal-bejárások

Rendszeres földtani megfigyelések végez
hetők a különböző m éretarányú térképezés so
rán  bejárt m enet- vagy szelvény vonalak m en
tén. A földtani felépítés tanulm ányozása m ellett 
az észlelések során nagy figyelm et kell fordí
tani nyersanyagelőfordulások közvetett és köz
vetlen jeleire  is. E m ódszer hatékonyságát mi 
sem jellemzi jobban, m in t az a tény, hogy 
Kelet-M ongólia szinte valam ennyi jelenleg is

m ert érclelőhelyét, -előfordulását és -indikáció
já t földtani m enetvonal-bejárások során talá l
ták  meg.

A földtani térképezés m ódszerére itt szük
ségtelennek látszik kitérnünk. Megjegyezzük 
azonban, hogy a vidék term észeti adottságaiból
— teljesen fátlan, igen gyéren lakott, csak néhol 
m egm űvelt sztyeppe alacsony-középhegységi 
dom borzattal —■ következően rendkívül nagy 
szerepet játszik a légifényképek földtani k iér
tékelése. Ennek segítségével a települési-szer
kezeti viszonyok többnyire az l:10 000-es 
m éretaránynak megfelelő részletességgel tanul
mányozhatók; ez önmagában is igen fontos 
adatokat szolgáltathat az esetleges ércvezető
szerkezetek tisztázásához. Ezen túlm enően azon
ban egy sor ércesedéssel kapcsolatos elbontás 
(greizenesedés, berezitesedés stb.) állapítható 
meg, továbbá a telérek túlnyom ó része a légi
fényképeken jól látható és többnyire le is hatá
rolható, s szerkezetük és helyzetük részleteiben 
is meghatározható.

Ez a körülm ény egyrészt lehetőséget ad a 
felszíni m egkutatottság teljességére, m ásrészt 
előzetes szelektálást tesz lehetővé az objektu
mok m éretei és elhelyezkedése alapján.

A térképező m enetvonalak megfelelő elhe
lyezésével a légifényképen ércesedés szempont
jából rem ényteljesnek tűnő objektumok tú l
nyomó része érinthető és ellenőrizhető. Ezzel 
eleve kizárhatók az apró gránit- és kvarcporfir- 
testek, am elyek a légifényképen gyakran hason
lítanak hidroterm ális övekre, m ásrészt az üde 
kőzettelérek, am elyek gyakorlatilag csak terepen 
különböztethetők meg a kvarctelérektől és 
hidroterm ális bontást szenvedett kőzettelérektől.

b) Nyersanyagkutató menetvonal-bejárások

A  térképező bejárások alkalm ával nincs 
meg a lehetőség az éreesedésre rem ényteljesnek 
látszó objektum ok alaposabb tanulmányozására, 
s azok nagy m ennyiségben és sűrűségben való 
fellépése esetén még m inden egyes önálló ob
jektum  érintésére sem. Ezért a térképezéssel pár
huzamosan külön nyersanyagkutató-bejárásokra 
van szükség a légifényképeken es az elsődleges 
m enetvonalakon észlelt rem ényteljes objektu
mok. ellenőrzése, összehasonlító vizsgálata és 
szelektálása, valam int a felszíni m egkutatottság 
teljesebbé tétele céljából.

Ezek hatékonysága nem annyira látványos 
eredm ényekben — új objektumok felderítésében
— m utatkozik leginkább, hanem  a továbbkuta- 
tás sorrendjének heghatározásában és rendsze
ressé, tervszerűvé tételében.
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2. Torlatkutatás

A torlatkutatás m echanikus szóródási nyel
vek és udvarok ásványtani vizsgálatokkal való 
kim utatására irányul. Ennek megfelelően két 
alaptípusa különíthető el: m echanikus szóródási 
nyelvek felderítése proluviális (részben deluvi- 
ális) üledékekben és mechanikus szóródási ud
varok kutatása eluvium ban (részben deluvium- 
ban).

a) M echanikus szóródási nyelvek  felderí
tése

M echanikus szóródási nyelveket nagy me
chanikai ellenállóképességű ércásványok adnak. 
Ezek közül területünkön elsősorban arany, 
kassziterit, kolum bit-tantalit és cinnabarit 
jöhet számításba, em ellett — rövid szállítási tá 
volság esetén — wolframit, scheelit stb. is.

Tisztán felderítő jellegű to rlatkutatás — 
gazdasági okokból — csak a felszínközeli, m axi
mum 0,4—0,5 m m élységben levő üledékek 
megm intázásával végezhető. A kelet-mongóliai 
gyakorlat ma m ár elegendő bizonyítékot szol
gáltatott arra  vonatkozóan, hogy ez a módszer 
teljesen hatástalan. Egyetlen érclelőhelyet, -elő
fordulást vagy -indikációt sem sikerült így ki
m utatni. Az egyedi anomáliák nem voltak érté
kelhetők és sűrítés során gyakran eltűntek. 
Ugyanakkor az ism ert érclelőhelyek és -előfor
dulások az elsődleges hálón rendszeresen át
estek.

E jelenség valószínű m agyarázata a követ
kező. A proluviális üledékek vastagsága még 
egészen kis völgyekben is legalább 3—5 m, kö
zepes m éretűekben pedig (50— 100 m talpszéles
séggel) többnyire legalább 10—20 m. A negyed
kori üledékek szelvénye és a morfológiai elem
zés egyhangúan a vízhálózat fokozatos elhalásá
ról tanúskodik. E két adat alapján nehézásvány- 
dúsulás csak a m élyebb rétegekben várható.

Ezt igazolja egyrészt a m űvelés alá vont 
ónkőtorlatok (Modoto, Hudzsihán stb.) 5— 15 
m-es fedő ala tt való települése, m ásrészt az is, 
hogy azokon a szűkebb területrészeken, ahol a 
m echanikus szóródási nyelvek ku tatását akná- 
zással végezték (Sara-Hada, Tumen-Cogt stb.), 
a felszíni ón- és wolfram érc-lelőhelyek és elő
fordulások többnyire kim utathatók voltak.

Az aknázás költséges és m unkaigényes 
volta m iatt ez a módszer mégsem javasolható 
felderítésre, annál is inkább, m ivel a to rla t
kutatás még ebben a form ában sem m utato tt ki 
egyetlen új objektum ot sem. M indebből k iin
dulva a m echanikus szóródási nyelvek széreléses 
módszerrel való felderítését teljes egészében be 
kell szüntetni. Ugyanakkor a más módszerekkel 
k im utatott prim ér ón-, wolfram - és aranylelő
helyek, -előfordulások és -indikációk völgyei 
aknákból vagy ütve működő berendezésekkel 
m élyített fúrásokból vett m inták szérelésével

feltétlenül m egkutatandók ipari toriatokra a 
laza üledéktakaró szelvényének teljes vastag
ságában.

b) M echanikus szóródási udvarok kutatása

Mechanikus szóródási udvarokat gyakorlati
lag m inden elsődleges és másodlagos ércásvány 
adhat. Ezért kutatásuk ebből a szempontból 
univerzális módszernek fogható fel. Ennek elle
nére alkalm azására vonatkozóan Kelet-Mongó- 
liában szinte semmiféle adat nem áll rendelke
zésre, s így csak kísérleti m unkálatok beveze
tése javasolható. Pozitív eredm ények esetén az 
eluviális (-deluviális) üledékek széreléses ku ta
tása elsősorban nem felderítő, hanem  értékelő 
jellegű lehetne; elősegíthetné a más módszerek
kel k im utato tt indikációk és előfordulások mé
reteinek és ásványosodásának pontosabb meg
határozását, m ivel az általában 1—2 m -nél nem 
vastagabb eluviális üledéktakarónak ebből a 
szempontból nincs komolyabb árnyékoló hatása.

3. Geokémiai-módszerek

A geokémiai érckutató-módszerek rendkívül 
sokrétűek. Vidékünkön azonban vélem ényünk 
szerint csak a lito- és biogeokémiai módszerek 
jöhetnek számításba.

a) Litogeokémiai módszerek

A litogeokémiai vizsgálatok három alapvető 
típusa ism ertes: másodlagos szóródási nyelvek, 
valam int másodlagos és elsődleges szóródási 
udvarok kutatása. Valam ennyit képezheti gya
korlatilag bárm elyik ércalkotó elem. Ezért ebből 
a szempontból a litogeokémiai kutatás univer
zális módszernek tekinthető.

a/1. Másodlagos szóródási nyelvek  felderí
tése

(Menetvonalas m etallom etriai felvétel völ
gyekben)

A másodlagos szóródási nyelvek geokémiai 
felderítését gyakorlatilak a torlatkutatással 
együtt végzik, s a m intákat ugyanazon körülm é
nyek között (a felszínközeli rétegekből) veszik, 
gyakran ugyanazokon a pontokon. E módszer 
hatékonyságát illetően a tapasztalat teljesen 
egybevág a megfelelő torlatkutatáséval, feltehe
tően azonos okok következtében. Ennek alapján 
az e m ódszerrel való felderítő-kutatás teljes 
egészében beszüntetendő.

a/2. Másodlagos szóródási udvarok kutatása
(Hálózatos m etallom etriai felvétel)

A másodlagos szóródási udvarok geokémiai 
kutatásával kapcsolatban Kelet-M ongóliában 
m ár m eglehetősen gazdag anyag gyűlt össze. Ez 
azonban igen sokrétű és ellentmondásos, s mód
szertani kiértékelése eddig nem tö rtén t meg.
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Egyes ércelőfordulások és -lelőhelyek (Arinnur, 
Szalhit stb.) körzetében határozott Mo, Zn és 
Cu anom áliákat m utattak  ki. Egy sor más 
hasonló kutatás alá vont objektum on (ugyanezen 
elemek prim ér dúsulásával) azonban másodla
gos geokémiai szóródási udvar nem  jelentkezett.

Az eltérés oka tisztázatlan, akárcsak azé is, 
m iért nem ism eretesek más elemek (Pb, Bi, As, 
Co, Ni stb.) másodlagos dúsulásai prim ér indi
kációik körzetében. Ez a körülm ény arra  int, 
hogy e módszer hatékonysága jelen form ájában 
rendkívül bizonytalan. Nagym ennyiségű kísér
leti vizsgálatra van szükség, elsősorban az opti
mális dúsulási szint települési m élységének tisz
tázására különböző morfológiai viszonyok m el
lett lehetőleg minél többféle objektumon. Po
zitív kísérleti eredm ények esetén a másodlagos 
szóródási udvarok geokémiai kutatása, akárcsak 
a megfelelő torlatkutatás, elsősorban értékelő 
jellegű lehetne. Ezen túlm enően azonban talán 
felhasználható lenne ércelőfordulások és -lelő
helyek összefüggő (de nem tú l vastag) eluviális- 
deluviális üledéktakaróval fedett részeinek kö
zelítő lehatárolásához vagy ezekhez közel eső, 
de teljesen fedett érctestek kim utatásához.

a/3. Elsődleges szóródási udvarok kutatása
(Hálózatos sziklam etallom etriai felvétel)

Elsődleges szóródási udvarok kutatását (az 
utóbbi évtizedben) — általában a másodlagos 
szóródási udvarok geokémiai kutatásával párhu
zamosan szinte m inden Kelet-M ongóliában 
működő érckutatócsoport betervezi. A terep 
m unkák során azonban a tervek  erre  vonatkozó 
részének m egvalósítására m ár nem kerül sor. A 
jelentésekben ennek okára nem térnek ki, de 
a körülm ények ism eretében az elég világos: a 
m intatörés jelentős m unkaigényének és operatív 
megszervezésének nehézségei következtében az 
amúgyis feszített terepm unkák során előszere
te tte l m intáznak szálban álló kőzetek helyett 
laza üledékeket, ami a m inták összmennyiségén 
nem változtat semmit, s így a terv  form álisan 
teljesítettnek vehető.

így tehát, bár az elsődleges szóródási udva
rok kutatása m ár kb. egy évtizede állandóan 
napirenden van, szinte semm iféle tapasztalat 
nem áll rendelkezésre gyakorlati alkalm azható
ságát illetően. A nnak ellenére, hogy a szulfid- 
ércek oxidációs öve m élyfúrási adatok szerint 
kb. 20—30 m -ig terjed, a hidroterm ális m eta- 
szomatitok és telérkitöltések felszíni kibúvásai
ban vett m intákban csaknem m indig k im utat
ható különböző színes- és ritkafém ek (Cu, Pb, 
Zn, Ag, Bi, Co, Ni, Sn, Mo, As) dúsulása, amely 
néhol eléri az ipari ércminőséget is. Ez arra 
enged következtetni, hogy az erős oxidáció el
lenére az ércképző elemek eloszlása a felszínen 
is vizsgálható. Ebből a tényből kiindulva joggal 
várhatjuk, hogy az elsődleges szóródási udvarok 
geokémiai kutatása eredm ényes lesz, term észet

szerűleg elsősorban lehatárolási és értékelési 
célokat szolgálva. Em ellett azonban valószínű
leg felhasználható lenne erózió által még fel 
nem tá r t  felszínközeli érctestek kim utatására is.

Az előzőektől eltérően e módszernek van 
egy — a morfológiai és kőzettani viszonyoktól 
függő — korlátja: vidékünk, s ezen belül egy- 
egy rem ényteljes te rü le t vagy ércelőfordulás 
feltártsága igen egyenlőtlen. Em iatt az elsődle
ges szóródási udvarok — különösen nagyobb 
m éretarányokban — csak foltokban-sávokban 
ku tathatók  meg, s rosszabbul fe ltárt területeken 
e módszer alkalmazásáról le kell mondanunk.

b) Biogeokémiai m ódszerek
Az előzőekből ( 2/a. és 3/a.) kitűnt, hogy 

Kelet-M ongóliában sem a to rla t- sem a m etallo- 
m etriai kutatás nem alkalm azható felderítő 
módszerként. A földtani m enetvonal-bejárások 
többnyire teljes m egkutatottságot biztosítanak, 
azonban rosszul fe ltárt vagy — különösen — 
összefüggő negyedkori üledéktakaróval borított 
területeken hatástalanok m aradnak, s i tt  a to r
lat- és m etallom etriai ku tatást valam ilyen — 
jellegében ezekhez közel álló — m ódszerrel kell 
helyettesíteni. Kelet-M ongóliában ilyet egyelőre 
nem próbáltak ki, ezért e téren  teljesen járatlan  
u ta t kell választanunk.

Mind a torlat-, m ind az átnézetes m etallo
m etriai kutatás eredm énytelensége nagy való
színűséggel ugyanazon tényező — a völgyeket 
kitöltő proluviális üledékek jelentős vastagsága
— rovására írható. Számottevő nehézásvány- 
dúsulás csak m élyebb rétegekben várható, 
ezért az ásványtani összetétel vizsgálatán ala
puló módszerek alkalmazhatósága eleve kétes. 
Ugyanez áll a különböző frakciók vegyi-, szín
kép- stb. elemzésére is. Az em lítetteken kívül 
csak egy általánosan elterjedt, tömegesen, gyor
san és olcsón m intázható felszíni objektum  van
— a növényzet.

Az összefüggő növénytakaró tényéből k iin
dulva joggal tételezhetjük  fel, hogy a felszín
közeli rétegekben — legalábbis hosszabb eső
m entes időszakok u tán  a gyökérzet szívóhatá
sára  felfelé irányuló vízmozgás jön létre. A 
talajvizek összetétele függ azon kőzetek anyagi 
jellegétől, amelyeken átszivárognak — ezen 
alapul az ún. hidrogeokémiai és részben a me
tallom etriai (az ún. só-udvarokra irányuló) 
kutatómódszer. így feltételezhetjük, hogy érc- 
testeken, vagy különböző szóródási udvarokon- 
nyelveken (vagy azokból) felfelé szivárgó ta la j
vízben legalábbis egyes ércképző elemek dúsul- 
nak, s a növényekbe ju tva azokban felhalm o
zódnak.

A növények egyes szervei elhalásuk után 
még éveken át m egm aradnak, mások a talajba 
kerülnek. Kelet-M ongólia éghajlata igen száraz, 
azonban az évi 200—300 mm csapadék túlnyomó 
része heves záporok form ájában hull le kb. 
3 hónap alatt. Ennek következtében mind a
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talaj, mind az elszáradt növények gyorsan át
mosódnak, s esetleges ércelem -tartalm uk nagy 
része oldalirányban (a felszínen mozgó vizekkel) 
szétszóródik, kisebb része pedig visszakerül a 
mélyebb rétegekbe (lévén a talajvízszint a völ
gyek többségében legalább 3—5 m -re a fel
színtől). Ebből kiindulva a felszíni geokémiai 
anomáliák hiánya (a talajból és a közvetlenül 
alóla származó m inták tanúsága szerint) nem 
szolgálhat a biogeokémiai kutatóm ódszer elleni 
indokul.

Ugyanakkor megfelelő módszer hiánya a 
fedett területek felderítő kutatására feltétlenül 
indokolja, hogy m egkíséreljük ennek az — adott 
körülm ények között gyakorlatilag egyetlen ed
dig ki nem próbált olcsón és tömegesen alkal
mazható — módszernek a bevezetését. Széles 
körű alkalmazása előtt azonban nagyszámú 
kísérlet lefolytatására van szükség két alapvető 
kérdés tisztázására. Egyrészt — milyen növény
fajtákat célszerű mintázni, m ásrészt — kb. 
melyik időszakban.

Az első kérdés megválaszolásához egyelőre 
semmiféle tám pontunk nincs, ez kizárólag a 
kísérletek lefolytatása után válik lehetségessé. 
M indenesetre csak olyan növényfaj jöhet számí
tásba, amely eléggé széles körűen elterjedt ah
hoz, hogy hálózatos m intavétel objektumává 
váljon. Célszerűnek látszik ezeken belül olyan 
fajok kiválasztása, amelyek gyökerei m élyre 
nyúlnak.

A második kérdésre előzetesen a következő 
válasz adható. A kb. május közepétől augusztus 
közepéig tartó esős időszakban a m intavétel 
nemigen célravezető: a növények jórészt a ta 
lajban és közvetlenül alatta m egrekedt vizekből 
táplálkoznak, s a leveleiket érő eső — irodalmi 
adatok tanúsága szerint — kimossa az ércelemek 
jelentős részét; ezért ekkor számottevő felhal
mozódásra nem szám íthatunk. E következtetés 
azonban — lévén teljesen elm életi jellegű — 
feltétlenül kísérleti igazolásra szorul nyilván
valóan érces terü let növényzetének nyári hó
napokban való mintázásával, lehetőleg hosszabb 
(10— 15 napos) esőmentes időszak után. Való
színűleg azonban csak két rövid időszak jöhet 
számításba biogeokémiai felvétel szempontjából: 
május első fe le—  a hóolvadás befejeződése és 
a fagyott talaj felengedése után, de a komolyabb 
esőzések beállta előtt, vagy szeptember első 
fele — legalább két héttel az utolsó komoly eső 
után, de még a növényzet teljes, elszáradása 
el"tt. A kettő közül — irodalmi adatok alapján 
— az első jóval rem ényteljesebbnek tűnik, azon
ban ez a feltételezés is kísérleti ellenőrzésre 
szorul.

Pozitív kísérleti eredm ények esetén a bio
geokémiai felvétel felderítő m ódszerként lesz 
alkalmazható, de egyes esetekben talán  értékelő
lehatároló módszerként is beválhat.

4. Geofizikai vizsgálatok

Az érckutatásban szinte valam ennyi geo
fizikai módszer alkalmazható, s az utóbbi évek
ben Kelet-Mongóliában egyre gyakrabban hasz
nálják azokat. Az eredm ények többnyire 
pozitívak, bár meglehetősen változatosak, ami 
további kísérletek szükségességét indokolja.

A geofizikai módszerek a felszín részlete
sebb megismerése m ellett a mélyebb szintekre 
vonatkozó információt is szolgáltatnak, s ebben 
minőségileg lényegesen eltérnek valamennyi 
egyéb eddig tárgyalt kutatómódszertől. A mély
ségi információ jellegét tekintve az érckutató 
geofizikai módszerek három csoportja különböz
tethető meg:

1. Kizárólag a felszínre vonatkozó adatokat 
szolgáltat a radiom etriai felvétel.

2. A felszínre és változó — elsősorban a 
hatók m éreteitől és anyagától függő — mélysé
gekig tarjedő integrális információt ad a geo- 
mágneses és gravim etrikus felvétel. Települési 
mélység szerinti differenciáció kizárólag ugyan
azon mérési eredm ények többvariációs kiértéke
lésével lehetséges.

3. Mélység szerint differenciált információt 
szolgáltathatnak a különböző g'eoelektromos 
módszerek. Minden egyes mérés-sorozat integ
rá lt információt ad a felszíntől egy bizonyos — 
az ún. behatolási — mélységig, azonban a mé
rések — param étereik (pl. a terítés) változtatá
sával — különböző behatolási mélységgel végez
hetők el, s így a mérés-sorozatok adatainak 
összevetésével következtetések vonhatók le egy- 
egy m élységintervallum  felépítésére vonatko
zóan is.

a) Radiometriai felvétel

A radiom etriai felvétel elvileg képes lehet 
színes- és ritkafémércesedés felderítésére, mi
vel ehhez gyakran kapcsolódik urán- vagy 
tóriumdúsulás. A még meglehetősen szerény 
kelet-mongóliai tapasztalat azonban ilyen típusú 
példával nem szolgált. Ennek oka talán  az lehet, 
hogy a vidék képződményei tórium ban szegé
nyek, az urán viszont esetleges dúsulási helyei
ről az intenzív oxidáció következtében kilúgozó- 
dik. Az oxidációs övben rádiumdúsulás nem
igen várható, mivel földtani-morfológiai adatok 
tanúsága szerint a mállás jórészt pliocénvégi- 
pleisztocéneleji, s így az esetlegesen kilúgozott 
urán  után  visszamaradt rádium nak bőven volt 
ideje elbomlani, lévén felezési ideje ötezer év 
körüli.

így a radiom etriai felvétel egyelőre csak a 
térképezés kisegítő módszere, s nyersanyagku
tatásban gyakorlatilag nem játszik szerepet. A 
módszer egyszerűsége, gyorsasága és olcsósága 
azonban arra késztet, hogy a radiom etriai felvé
telt minél több objektumon kíséreljük m eg és
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csak nagyszámú megbízhatóan negatív ered
m ény után m ondjunk le felderítő módszerként 
való alkalmazásáról.

b) Geomágneses és gravim etrikus felvétel

A geomágneses és gravim etrikus felvétel 
feladata színes- és ritkafémércesedés felderítése 
nem lehet, viszont sikerrel alkalmazható érc
vezető szerkezetek (pl. szkarnos övék) követésé
re és lehatárolására, valam int ércindikációs 
területek és különösen ércelőfordulások és 
-lelőhelyek belső felépítésének tisztázására (pl. 
törések, telérek, kontaktusok követése által).

Az elmondottakból kiindulva a geomágneses 
és gravim etrikus felvételt — érckutatási céllal 
— csak m ár felderített objektumokon és azok 
közvetlen körzetében célszerű alkalmazni. A két 
módszer között jelentős technológiai eltérés van. 
Bár a mérések lebonyolítása kb. azonos m unka
igényű, az a körülmény, hogy a gravim etrikus 
adatok kiértékeléséhez az észlelési pontok szin
tezése és gyakori bázismérés szükséges, jelentő
sen megnöveli e módszer m unka- és költség- 
igényét a geomágneses felvételéhez viszonyítva.

Ezzel összhangban Kelet-M ongóliában az 
érckutatásban számos példa van a geomágneses 
módszer alkalmazására, de csak kettő — gravi- 
m éteresére (Arinnur, Buren-Cogt). Ez utóbbi 
eredményességét az eddigi m érések világosan 
igazolják, s így legalábbis kísérleti jelleggel 
célszerű a továbbiakban is alkalmazni. Meg
felelő szervezéssel (külön szintező-brigáddal) a 
gravim etrikus felvétel term elékenysége a geo
mágneses mérésekével kb. azonos szintre hoz
ható, s így pozitív kísérleti eredm ények esetén 
alkalmazásának nem lehet akadálya.

c) Geoelektromos módszerek
A ritka- és színesfémércesedés kutatásának 

természetszerűleg legkedveltebb geofizikai mód
szerei a geoelektromos m érések köréből kerül
nek ki. Ezek egy része (pl. term észetes és 
gerjesztett potenciál-mérések) elvileg alkalmas 
lehetne felderítő jellegű kutatásra is, mivel az 
ércanyaggal közvetlenül összefüggésben lévő 
param éterek m érésén alapul. Utóbbi jelentős 
idő- és munkaigénye azonban ezt nem teszi 
gazdaságossá, így a geoelektromos módszerek 
gyakorlatilag csak m ár felderített rem ényteljes 
és indikációs területek, valam int ércelőfordulá
sok és -lelőhelyek kutatásában alkalmazhatók. 
A segítségükkel megoldható feladatok jellegét 
tekintve a geoelektromos módszerek két cso
portja jelölhető ki: közvetlen (tulajdonképpeni 
érckutató) és közvetett (a földtani felépítést és 
ezen belül az ércvezető szerkezeteket tisztázó) 
módszereké.

A közvetlen érckutató-módszerek közé ta r
toznak a gerjesztett polarizációs és természetes 
potenciál, valam int egyes esetekben (pl. tömeges 
szulfidérctestek vagy kvarctelérek kutatásánál)

az ellenállás-mérések, továbbá a váltóáram ú 
módszerek túlnyom ó része. Ezek nagy segít
séget nyújthatnak  felszínre kibúvó, lefedett vagy 
erózió által még fel nem tá r t  érctestek kutatá
sához, lehatárolásához, morfológiai-szerkezeti 
viszonyaik tisztázásához, sőt esetleg az ércesedés 
egyes minőségi param étereinek m eghatározásá
hoz.

A közvetett érckutató-módszerek közé so
rolhatók az esetek többségében az ellenállás
mérések, vagy ezek jelentős része. Segítségükkel 
követhetők az ércvezető-szerkezetek, k im utat
ható a földtani felépítés jellemző elemeinek 
egész sora (törések, telérek, kontaktusok stb.), s 
nem ritkán települési elemek (mélység, dőlés
irány és szög) és m orfometriai elemek (pl. vas
tagság) is meghatározhatók.

A sokféle geoelektromos módszer közül az 
adott esetben legmegfelelőbbeket többnyire 
csak m ár meglevő eredm ények alapján lehet 
kiválasztani, ezért a m érések tömeges alkalma
zása előtt mindig kísérleti m unkálatokat kell 
végezni.

5. Kutatás felszíni kutatólétesítm ényekkel

Ezekhez a módszerekhez tartozik: a mély
fúrás, az árkolás, az aknamélyítés és a vágat
hajtás. Mindezek alapvető közös vonása, hogy 
önmagukban véve nem adnak semmiféle infor
mációt az ércesedésre vonatkozóan, vagy bár
m ely földtani jelenségre, hanem  — mesterséges 
feltárás létesítésével — az információszerzés 
lehetőségét terem tik meg. Ezen utóbbi realizá
lódásának m értéke rendkívül változatos lehet.

A kutatólétesítm ények hatékonyságát alap
feladatuk teljesítettségének az összráfordítással 
történő egybevetésével állapíthatjuk meg. Mivel 
az alapfeladat teljesítése a vizsgálati eredm é
nyeken m érhető le, világos, hogy az effektivitást 
ezen utóbbiak és az összráfordítások arányával 
kell m érnünk.

A kutatólétesítm ények hatékonysága rend
kívüli m értékben függ attól is, m ennyire tisztá
zott az általuk fe ltárt képződmények földtani
szerkezeti helyzete. Ez határozza meg, milyen 
m értékben lehet felhasználni egy-egy kutató- 
akna -árok stb. adatait a környező és távolabb 
eső területrészek ipari értékelésében.

Kutatólétesítm ényeket mindig kisebb-na- 
gyobb részben ism eretlen objektumokra telepí
tenek, ami bizonyos kockázatot jelent: egy ré
szük nem teljesíti alapfeladatát. E kockázat 
minimális szintre szorítása gazdaságilag annál 
fontosabb, minél nagyobb az illető létesítmé
nyek fajlagos költsége; gyakorlatilag egyetlen 
hathatós módszere van— a terület földtani fel
építésének alaposabb tanulmányozása. Nyilván
való, hogy drágább kutatólétesítm ények föld
tani-szerkezeti helyzetét biztosabban kell ismer
ni, amihez többnyire olcsóbb létesítmények na
gyobb mennyisége szükséges.
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összesítve tehát az elm ondottakat egy-egy 
kutatólétesítm ény hatékonysága három fő té
nyező függvénye:

1. Az 1 fm -re vagy 1 m3-re  eső fajlagos 
költség.

2. A feltárt képződmények földtani-szerke
zeti helyzetének tisztázottsága.

3. Az elvégzett anyagvizsgálat költsége és 
eredményei.

Az érckutatásban alkalmazott módszerek 
három nagy csoportra oszthatók: felszíni kutató- 
létesítményekkel, m élyfúrással és bányászati 
m élykutatással végzett vizsgálatokra. Egymástól 
m erőben eltérő feladatuknak és jellegüknek 
megfelelően külön tárgyalást igényelnek.

a) Kutatás felszíni kutatólétesítm ényekkel

A  felszíni kutatólétesím ények — kutató
aknák és -árkok — csak a felszín vizsgálatát 
teszik teljesebbé, de nem adnak ezen túlm enően 
elvileg semmiféle új információt. Konkrét fel
adataikat tekintve a felszíni érckutató-létesít- 
m ények négy fő csoportja különíthető el:

1. A feltárások hálózatának egyenletessé, 
az adott m éretarány követelm ényeit kielégítővé 
tétele aknázással, részben árkolással oldható 
meg.

2. Az érctestek és ércesedett területrészek 
belső felépítése, valam int lokalizációs és gene
tikai viszonyai magisztrális harántárkokban ta 
nulmányozhatók.

3. Az érctelérek és kisvastagságú érceres 
övék morfológiája és hosszanti változékonysága 
csapásm enti árkokban vizsgálható.

4. A különböző szakaszokban végzett kész
letszámításhoz szükséges felszíni m intam ennyi
ség biztosítása aknákkal (izotróp ércesedés ese
tében) vagy harántárokkal (anizotrop ércesedés- 
nél) történhet, hálózatosán telepítve.

A felszíni kutatólétesítm ények széles körű 
alkalmazásával kapcsolatban három  alapvető el
lenvetés m erülhet fel:

1. A kutatóárkok és kisaknák m élyítése so
káig tart, s tú l nagy költség- és m unkaigénnyel 
jár.

2. Az üledéktakaró többnyire tú l vastag ah
hoz, hogy az alapkőzet biztosítás nélküli aknák
kal elérhető mélységben legyen feltárható.

3. Az intenzív oxidáció következtében a 
felszínről ve tt m inták nem  reprezentálják az 
elsődleges, jobbára szulfidos ércesedés kondí
cióját.

Mivel ezek az ellenvetések teljesen jogosak, 
szükségesnek látszik elemzésük.

1. Az árkok kihajtása jelentősen meggyor
sítható e m űvelet gépesítésével; többéves idő
tartam ra  szám ítva ez feltétlenül olcsóbb a kézi 
erővel végzettnél, s annál jobb m inőségű árko-

láts végez. A kelet-m ongóliai tapasztalatok sze
rin t a gépi árokásás a szálban álló kőzetek tú l
nyomó részében is eredm ényre vezet.

2. Az eluviális üledékek vastagsága több- . 
nyire nem jelent komolyabb akadályt az alap
kőzet feltárásában. A deluviális üledékekben 
ásott árkok egy része azonban valóban bizto
sítandó. Korszerű felszerelés (pl. teleszkópos 
tám rudak) alkalmazásával azonban a biztosítás 
rendkívül meggyorsítható, s mivel az eszközök 
jelentős része visszavehető, az anyagi ráfordítá
sok többéves távlatban jelentéktelenné válnak.

3. A kelet-m ongóliai tapasztalatok szerint 
még olyan könnyen migráló elemek, m int a réz 
vagy a cink, jelentős koncentrációkban m arad
hatnak meg az oxidációs övben. Szem előtt ta r 
tandó az is, hogy a oxidáció a bányászati léte
sítm ények négy alapfeladata közül legrosszabb 
esetben is csak a negyedik teljesítését teszi le
hetetlenné, s m egnehezítheti a másodikét és 
harm adikét, azonban egy sor fontos kérdés 
megoldását így sem gátolja.

Összesítve: a kutatóaknák -árkok széles 
körű alkalmazása ellen felhozható érvek nem 
meggyőző erejűek. Megfelelő módszerek beve
zetésével a tényleges nehézségek jelentősen 
csökkenthetők, s részben m egszüntethetek.

b) M élyfúrás

A  m élyfúrás alapvető feladata az érces ob
jektum ok mélyebb szintjei és függőleges szel
vénye közvetlen tanulm ányozásának lehetővé 
tétele, ami a kutatásban elvileg új információt 
szolgáltat. Az érckutató m élyfúrások konkrét 
feladatainak három  fő csoportja különíthető el:

1. Felszíni módszerekkel k im utatott ércelő
fordulás vagy -indikáció oxidációs öv alatti 
szintjeinek feltárása a prim ér ércesedés előzetes, 
tájékoztató jellegű tanulm ányozása céljából.

2. Ércesedés és kísérő jelenségei mélységi 
kiterjedésének és változási tendenciáinak, to
vábbá az ércesedés függőleges síkban való elhe
lyezkedését, m orfológiáját és belső felépítését 
m eghatározó tényezőknek előzetes, tájékoztató 
jellegű vizsgálata.

3. Az ipari ércesedés és érctestek lehatáro
lása oldalirányban és a mélység felé, továbbá 
elegendő harántolás biztosítása készleteik meg
határozott pontosságú számításához, valam int 
elhelyezkedési, felépítésbeli és genetikai jelle
geik alapos vizsgálatához.

Az első két feladat m egoldására m élyfúrást 
akkor érdemes telepíteni, ha az egyéb módsze
rek  alapján biztos, hogy az valóban érctestet, 
vagy legalábbis érsesedett kőzetet fog feltárni. 
A harm adik feladat esetében a felszín alapos 
tanulm ányozása alapján a m eddőfúrások meny- 
nyiségét a rra  a minimális szintre kell szorítani, 
amely a készletszámítási kontúrok megvonásá
hoz elengedhetetlenül szükséges.
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Összegezve: a m élyfúrásos kutatás hatékony 
alkalmazásának két alapvető feltétele van (a 
kifejezetten műszaki jellegűeken túlm enően):

1. M inden egyes fúrás szerkezeti helyzeté
vel tisztában kell lenni, ami a telepítés megfe
lelő előkészítését igényli.

2. A fúrások anyagán el kell végezni m in
den olyan vizsgálatot, amely az ércesedés meg
adott részletességű tanulm ányozását elősegíti.

c) Bányászati m élykutatás

A bányászati m élykutatás alkalmazására 
Kelet-M ongóliában eddig nem kerü lt sor. Alap
vető feladatuk lényegileg hasonló a m élyfúrás
hoz, de vizsgálatuk sokkal pontosabb és átfo
góbb képet ad az ércesedésről, m int a fúrásoké. 
A vágathajtás költsége azonban jóval nagyobb, 
előkészítése-megszervezése pedig sokkal bonyo
lultabb. Ezért a gyakorlatban vágatokat ott al
kalmaznak, ahol az ércesedés morfológiája vagy

belső felépítése annyira változékony, hogy a 
szomszédos fúrások közötti interpoláció m ég sűrű 
háló esetén is bizonytalan marad.

#

A különböző módszereket változatos kombi
nációkban alkalmazzák, ezek tárgyalásának 
azonban célszerűnek látszik külön tanulm ányt 
szentelni.

O METOflAX PA3BEAKH PYfl B BOCTOHHOÍt 
MOHrOJlHH.

Ea/uta 3ojibmau

B naCTOstmeií CTaibe aacTca onncaime h oueHKa reoaorH- 
necKHX, rcoxHMnaecKHX h reoc})H3HHecKwx MeTOflOB, ripHMensie- 
mbix npn noHCKax h paaeeaKe pya peflKHX h ubcthbix MeTan- 
jtob Ha TeppHTopHH Boctohhoíí Mohtojimh. B nepByio ohc- 
peflb mw noJiyaaeM npefler&BJieHHe o tóm, hto Ha pemeHHe 
KaKHX 3a/iaa h npn coÖjnofíeHHH kbkhx ycnoBHÍt mohcho hx 
Hcno;ib30Baib a Taxxce npéflnoHceuM Ha ycTpaHemie neKOTO- 
pbix MCTOflOB H 3aMeHy HX HOBbIMH.
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