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Tisztelt Osztályülés ! 

M A R T O S akadémikus, osztályelnök előadása összefoglalta és értékelte 
azt az interdiszciplináris tevékenységet, amelyet az Osztály által képviselt 
tudományterületeken működő intézmények, illetve szakemberek fejtettek ki 
a tudománnyal szemben támasztott népgazdasági igényeknek megfelelően s 
amely tevékenység eredményeként egyrészt bizonyos szemléleti változás is 
bekövetkezett , másrészt jelentősen megnőtt az ország kitermelhető ásványi 
nyersanyagkészlete. 

A szemléleti változás abban mutatkozott meg, hogy a föld- és bányászati 
tudományok a legmeggyőzőbb érvvel, az elért eredményekkel felszámolták 
azt a régebben többször hangoztatott , és a földtani és bányászati tudományok 
fejlesztésében olykor gátló tényezőként jelentkező kifejezést, hogy az ország 
ásványi nyersanyagokban szegény. Változott feltehetően a szemlélet az alap-
kutatások gyakorlati jelentőségének megítélésében is. A társadalmi igények 
közvetlen kielégítését szolgáló alkalmazott földtani kutatások csak a korszerű 
alapkutatások bázisán állva alakulhattak ki. A tudomány és a gyakorlat 
egyre szorosabb s egymást előrehaladásra ösztönző aktív kapcsolatából, az 
egyes területeken a közeljövőben megvalósítandó népgazdasági feladatokból 
egyaránt következik, hogy elsősorban azok az alapkutatások állnak az érdek-
lődés előterében, amelyek a tudományos igényességet kielégítő szinten járul-
nak hozzá a tudományos megismeréshez s éppen ennek révén képesek, ha nem 
is azonnal vagy holnap, de holnapután megoldáshoz segíteni különböző, nép-
gazdasági fontosságú problémák eredményes megoldását is. Ezek azok a disz-
ciplináris kutatások, amelyeknek a mában történő elvégzése nélkül, már eset-
leg a közeljövőben is hátráltatott lehet egyes gyakorlati kérdések megnyugtató 
megoldása is. Ezek azok az alapkutatások, amelyek már esetleg a közeljövő-
ben a gyakorlatban alkalmazott interdiszciplináris kutatásként jelenhetnek 
meg, s hozhatják meg a kívánt eredményt. 

A föld- és bányászati tudományok művelőinek közös eredménye az is, 
hogy a földtani kutatások feltárta új ásványvagyon mértéke meghaladta a 
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termelés mértékét s így jelentősen megnőtt az ország kitermelhető ásványi 
nyersanyagkészlete, gyakorlati bizonyítékát adva annak a megállapításnak, 
h o g y a tudományok egyre inkább hatékony termelőerővé válnak. Az is ter-
mészetes , hogy az igények — mennyiségi és minőségi viszonylatban egy-
aránt — a társadalom fejlődésével egyre növekednek és a föld- és bányászati 
tudományok művelőinek elsőrendű kötelessége olyan szinten tartani az általuk 
műve l t tudományterületet , hogy képesek legyenek megfelelni a növekvő nép-
gazdasági igényeknek. Ez a tevékenység kiterjed a népgazdaság jelenlegi, 
i l letve távlati igényeit kielégítő nyersanyagkutatásra és nyersanyag haszno-
sításra is, legyen szó szénhidrogéntelepek, érces vagy nem érces ásványi lelő-
helyek felkutatásáról, ásványi nyersanyagok komplex hasznosítási lehetőségei-
nek kutatásáról s ennek révén eddig esetleg éppen alacsony értékű voltuk 
miat t nem is hasznosított ásványi nyersanyagok értékesítéséről. Ez a tevé-
kenység adja a föld- és bányászati tudományok társadalmi jelentőségét. 

A hazai ásványi nyersanyagtermelés távlati fejlesztési tervében fogal-
mazódnak meg a föld- és bányászati tudományok által kielégítendő társadalmi, 
népgazdasági igények. Ezeket a terveket azonban csak a földtani elő-, i l letve 
felderítő kutatás eredményeire lehet alapozni, illetve ezek alapján lehet kidol-
gozni s ez az a terület, amelyen a hazai földtani kutatásnak meg kell felelnie 
a vele szemben támasztot t igényeknek. Ebből következően az egyik legfonto-
sabb és legidőszerűbb feladat a földtani kutatások előtt az ország tudományosan 
megalapozott ásványi nyersanyagprognózisának elkészítése. 

Ezzel kapcsolatban két kérdés kíván kiemelést a rendelkezésre álló idő 
megszabta határon belül. Az egyik kérdés a kutatási bázis, a kutatási kapacitás 
kérdése, a másik az irányítás, a koordinálás kérdése. 

Az előbbiekben említést nyert, hogy a komplex földtani és bányászati 
kutatások eredményei felszámolták azt a téves nézetet , hogy az ország ásványi 
nyersanyagokban szegény. Azonban ez a nézet jó darabig tartotta magát s 
olyan időszakot is megéltünk, amikor ebből adódóan nem volt kellően meg-
világítva és értékelve a földtani diszciplínák tudományos és népgazdasági 
jelentősége s ez sajnálatos módon éreztette hatását a szakemberképzés terü-
letén is a képzés visszaszorításával a felsőoktatásban s a földtudományi is-
meretanyag kiejtésével a középfokú oktatásban olyan időszakban, amidőn 
egyrészt a fö ldtudományok szerepe már nyilvánvalóvá vált az ipar fejlődésében 
és ezzel a társadalom haladásában, másrészt a fö ldtudományok kézzelfogható 
és tízmillió tonnákban kifejezhető bizonyítékát adták tevékenységük hatékony-
ságának, az ásványi nyersanyagkincsek addigi kutatása során is. Ha viszont 
egyszer a fö ldtudományok társadalmi szerepe, helye és fontossága már elis-
merést nyert, ideje, hogy ennek konzekvenciái is levonassanak minden terüle-
ten, mert ha egy-egy, később esetleg nem kellően megalapozottnak, vagy éppen 
téves mérlegelésen nyugvónak bizonyuló állásfoglalás, koncepció gátló, fékező 
tényezőként jelentkezett és azonnal éreztette hatását a felsőoktatásban, a 
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kutatás támogatásában, sajnos a rehabilitáció mindenesetre már nem oldható 
meg könnyen és egyszerűen és főleg olyan ütemben, mint ahogyan azt a helyes 
szemlélet kialakítása után már a növekvő igények jogosan kívánnák. Az osz-
tályelnöki beszámoló felhívta a f igyelmet arra, hogy a tudomány művelői 
és képviselői ezen a szinten maximális felelősséggel tartoznak a magyar tár-
sadalmi fejlődés iránt, úgy hiszem, hogy ezen belül még fokozottabb a felelős-
ségük mindazoknak, a szerveknek, egyéneknek akiknek a rendelkezésre álló 
kutatási kapacitást biztosító kutatóhelyek tevékenységének irányítását, 
koordinálását kell végezniük. 

Éppen ezért a népgazdaság földtani és bányászati vonatkozású közelebbi 
és távlati terveinek, igényeinek alapos mérlegelésével hosszabb távra meg-
nyugtatóan rendezni kell a megfelelő szintű és a gyakorlati igényeknek meg-
felelő alapképzettségű szakember-utánpótlás képzését és továbbképzését 
tekintettel arra, hogy a hazai igények kielégítése is megkívánja a földtani ku-
tatási kapcitás bővítését, jól képzett szakemberekkel növelve a földtani kutató-
munkában résztvevők létszámát, de indokolja a földtani szakemberképzés 
volumenének ésszerű növelését, ha a külföldi földtani kutatásokban a jövőben 
az eddiginél hatékonyabban és főleg a hazai bázis erejének gyengítése nélkül 
akarunk résztvenni. 

Az ország földtani kutatási bázisát jelentik az MTA megfelelő kutató la-
boratóriumai, a minisztériumokhoz, illetve iparágakhoz tartozó, kutató-fej-
lesztő munkát végző ipari laboratóriumok, a Központi Földtani Hivatal ku-
tatóintézetei s nem utolsó sorban az Oktatási Minisztérium hatáskörébe 
tartozó tanszékek, amelyek összességükben nem je lentenének egyáltalában 
elhanyagolható kapacitást, mivel a 14, szoros értelemben vett földtudományi 
tanszék száznál több oktatót és kutatót jelent. 

Ha mindezeket egybevetjük és mérlegre tesszük a létszámot, a műsze-
rezettségi szintet, a szakképzett segéderőkkel való el látottság mértékét és az 
elért eredményeket, úgy érzem, hogy minden hiányosság ellenére is a föld-
és bányászati tudományok számot tevő kutatási bázissal rendelkeznek, leg-
feljebb nem minden területen érvényesül egyformán, egyforma hatékonysággal 
az irányítás, a koordináció, ami nélkül pedig bajosan lehet a kitűzött célokat 
kellő ütemben megvalósítani. Gondolok itt e lsősorban arra, hogy van egy közös 
cél, közös feladat, de még nem működik kellő hatékonysággal egy olyan egy-
séges tudományirányítás, mely lehetővé tenné az összes rendelkezésre álló erők 
legcélszerűbb „bevetését", koncentrálását az adott feladat megvalósítására, 
a inunkamegosztásov! alapuló együttműködés megteremtésével , tartozzanak 
a kutatóhelyek bármely főhatóság hatáskörébe. 

Ugyanekkor rendelkezünk már a Központi Földtani Hivatal részletes 
programtervezetével „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és fel-
tárása" című tárcaszintű főirányra vonatkozóan, mely megjelöli a témához 
tartozó részfeladatokat, kutatási irányokat, átfogva a népgazdaság különböző 
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ágazatainak mindazon problémáit, feladatait , amelyek megoldása a földtu-
dományok különböző ágaira várnak, s amelynek keretében minden kutató-
hely — köztük a tanszékek is — megtalálja tudományos profiljának, felké-
szültségének megfelelő kutatási területet , feladatot, s amely programtervezet 
már magában foglalja a kellő koordináció és ellenőrzés megvalósulásának lehe-
tőségét is. A nagyobb létszámú intézetek, amelyeknél a kutatási terv elbírá-
lása és jóváhagyása, az előző tervidőszak eredményeinek értékelése, s az ój 
kutatási terv finanszírozása egy főhatóság kezében van, az irányítás szempont-
jából lényegesen kedvezőbb helyzetűek, mint az említett és összességükben 
elvileg nem elhanyagolható létszámot jelentő, de eddigi eredményeiket tekintve 
is elismerésre méltó kutatási tevékenységet folytató egyetemi tanszékek. Ezek 
a tanszékek egyenként kis létszámúak, a főhivatásúkat jelentő oktató-nevelő 
munka is jelentős kapacitásukat köti le. Kutatási tevékenységük a beszámoló-
kat mérlegelve mind tudományos, mind gyakorlati szempontból is eredményes 
volt . Ügy hiszem azonban, hogy amennyiben sikerül éppen az említett tárca-
szintű főirány, valamint az ásványi nyersanyagprognózis révén összehangolni 
a kisebb létszámú egyetemi kutatóhelyek tudományos tevékenységét , ez 
egyben a kutatás hatékonyságának növelését is jelentené. Természetesen nem 
feledkezvén el arról, hogy a tudományszervező munka nélkülözhetetlen, de 
nem azonos magával a tudományos munkával , a lényeg pedig mégis csak ez 
utóbbi . Fokozni kellene a tanszékek tudományos tevékenységében a témára 
orientáltságot anélkül azonban, hogy veszélyeztetnénk az egyéni kezdeménye-
zésű kutatások lehetőségét. 

Minden eredmény alapja az egyes nagyobb témakörökön belül — ame-
lyek mint mozaikrészletek illeszkednek a nagy képbe, a távlati tudományos 
tervbe — egy előrelátóan kialakított kutatási koncepció, amely f igyelmbe veszi 
az ásványi nyersanyagokban érdekelt iparágak prominens feladatait és ér-
dekeit , mérlegeli, hogy melyek a rövid távon megoldandó, a termelést már 
közvetlenül segítő teendők, s melyek azok a feladatok, amelyek hosszú távó 
kutatást igényelnek, de amely kutatások végén az eredmények visszahatnak 
a termelésre is és amely tervek lényegében a távlati tudományos terv kereté-
ben megfogalmazott feladathalmaz felbontását jelentik. 

Ez viszont megköveteli az érdemi koordinálást, az összhangot az irányító, 
koordináló szerv, az iparági, illetve a főhivatású kutatóhelyek és az egyetemi 
tanszékek között. 

Ügy hiszem, hogy a kellő erkölcsi ösztönzés és a szükséges anyagi támo-
gatás birtokában a földtani kutatóhelyek tudományos tevékenységükkel 
megfelelnek mindazoknak a feladatoknak, amelyek a fejlett szocialista tár-
sadalom felépítésében reájuk háramlanak, s amely távlatok méltó folytatását 
képezik azoknak az eredményeknek, amelyeket ezek a kutatóhelyek, ill. ennek 
a tudományágnak a művelői az elmúlt évtizedek alatt is felmutattak. 
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K A P O L Y I L Á S Z L Ó 

A M C S Z A K I T U D O M Á N Y O K D O K T O R A 

I. A nyersanyagbázis nagy részét jelentő ásványi nyersanyagok egyre 
nagyobb szerepet játszanak a gazdaságnövekedésben. Egyidejűleg az emberiség 
anyagigénye mind differenciáltabbá válik. A gazdaságnövekedés és az ásvány-
vagyon-igénybevétel kölcsönhatásában néhány, egymással részben ellentétes 
alapvető tendencia érvényesül: 

— az ásványi nyersanyagigények rohamos növekedése; 
— a feldolgozástechnika fejlődése révén a fajlagos nyersanyag-felhasz-

nálás csökkenése; 
— az egyre rosszabbodó természeti adottságokat ellensúlyozni képes 

termeléstechnikai fejlődés. 
Az időtényező szempontjából kiemelendő, hogy a gazdasági környezet 

is szüntelenül változik. Egyidejűleg a jövőben tervezhető tevékenységek teljes 
következményrendszerének mindenoldalú elemzése is szükséges a ma döntésé-
hez. Az ásványvagyon megkutatása, kitermelése, előkészítése, közbenső, 
illetve végtermékké való feldolgozása, sőt rendeltetésszerű felhasználása 
egyetlen egységes rendszert alkot. A döntések helyes megalapozása megkívánja 
e rendszer elemeinek, egymáshoz való viszonyának és a viszony időbeli vál-
tozásának függvénykapcsolatokkal történő leírhatóságát. 

I I . A földtani kutatás mint megismerési folyamat meghatározza az ás-
ványvagyonrendszer geometriáját a végtelen féltérben. Egyidejűleg a geomet-
riai tér koordinátáihoz rendeli kvanti f ikáltan az ásványvagyon jellemző tulaj-
donságait . Az ásványvagyonrendszer ezen geometriai és tulajdonságmezejének 
megismerése, továbbá sztochasztikus eloszlásfüggvényekkel történő leírása 
két, minőségileg különböző, de egymásra épülő szintet tételez fel: 

— egyrészt a földkéreg szinguláris helyein meglevő tulajdonságok konk-
rét diszkrét értékeinek rögzítését; 

— másrészt a szinguláris értékekből felépíthető regionális eloszlás meg-
határozását. 

Az ásványvagyonrendszer kitermelési folyamata relációs kapcsolatban 
van a feldolgozási tevékenységgel. A természettudományi, a műszaki és a 
gazdasági paraméterek egymás mellett együttesen jelentkeznek és meghatároz-
zák az ásványvagyonalapra épített kitermelő, feldolgozó és végül termékek-
ben megvalósuló vertikumok használati értékmezejét. Ez az értékmező csat-
lakozik a hazai népgazdaság és az egymással kapcsolatban levő (vagy lépő) 
nemzetgazdaságok termelő-export-import és munkamegosztási potenciáljával. 

Az állapot-koordináták időben elsőként a földtani kutatás eredményei 
alapján jelennek meg. Ezek az értékek — az éppen felderítendő — nagytér 
„komponensei" , amelyeket rendezni az ásványi anyagonként differenciált 
földtani törvények szerint lehet. A kitermelés már módosítja az állapot-koor-
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dinátákat, a feldolgozás és a felhasználás az állapottér minőségi paramétereit 
is generálja a tulajdonságmezők időfüggvényes változásával. Mindkettővel 
együtt adott — illetve módosul — a használati értékmező, amely már a földtani 
kutatás fázisában jelez potenciális használati értéket, — az állapottérre vet í tve 
értékmezőt — amelynek realizálására éppen a vertikális tevékenységek hiva-
tottak. Az állapottéren belül tehát optimalizálható termelő tevékenység folyik, 
amelynek során a nyersanyag földkéregbeni állapotából a vertikum fázisain 
keresztül a felhasználásig eljut. A ma korszerű termékei köztudottan számos 
ilyen vertikum aggregálásából állanak. Ez további kölcsönhatások elemzésének 
igényét veti fel, mégpedig a helyettesíthetőség mértékének megfelelően itt 
már a teljes, nem csupán ásványi anyagspektrumra kiterjedően. A vizsgálatok 
szükségszerűen eljutnak a természeti erőforrások tér- és időkoordinátákat 
egyaránt összefogó, az optimumkritériumok széles skáláján értelmezendő 
optimális igénybevételéhez. 

Az állapottér fázisai rendre más és más — horizontálisan már kifejlesz-
tett vagy a kölcsönhatás alapján konkrétan innovációt indikáló — diszciplí-
nákra támaszkodva valósulnak meg. A közös vonást — mint rendező elvet — 
éppen a vertikumhoz tartozás adja meg. Együttesük annak a termelési kultúrá-
nak a hordozója, amelyet éppen az adott vertikum visz bele a népgazdasági 
spektrumba. Az eddigi hazai vizsgálatok — és a világpiac szervezete — azt 
mutatják, hogy a magasabb feldolgozási fokot megvalósító vertikumok esetén 
a szokásos profit mellett a bányajáradék is értékesül. Ennek megfelelően a 
vertikum termékének és/vagy technológiájának exportja a cserearányjavító 
árualap egyik fontos eleme lehet. 

III . A nyersanyagigények kielégítésének komplex szemléletmódja 
a feladat interdiszciplináris jellegét emeli ki. A feladat jellegével együt t vál-
toznak a tudományterületi kapcsolatok is. Néhány összefüggés nélküli példa: 
a kiindulásként említett geometriai féltér vizsgálata a földrajz, a földtan, a fizi-
ka, kémia stb. együttműködését kívánja meg, de nem szakadhat el ettől a 
közgazdaságtan sem. A nyersanyaglelőhelyek és a nyersanyagfeldolgozó helyek 
világméretekben nem esnek egybe. Ez a körülmény alapvető indikátora volt és 
lesz az anyagszállítás sok tudományág eredményén alapuló fejlődésének. 
A.z emberiség területi elhelyezkedése, a politikai tagoltság — amiről a társa-
dalomtudományok adnak számot — a „nyersanyagszegény" és a „nyersanyag-
ban gazdag" vulgáris megkülönböztetéseket eredményezte. Egyidejűleg a fizika 
és a kémiai technológia újabb eredményei technikailag új megoldásokat rep-
rezentáló feldolgozóipari vertikumokat hoztak létre. Ezek értékes és keresett 
nyersanyaggá léptettek elő olyan ásványféleségeket, amelyeket korábban 
meddőanyagként kezeltek. Az újabb ismeretek gyakran egycsapásra megvál-
toztatták egy-egy földrajzi terület minősítését ásványvagyongazdálkodás 
szempontból. Az ásványi anyagok megkutatására szolgáló módszerek, a fürás-
és méréstechnika fejlődése is nagymértékben hozzájárul egy-egy kedvezőtlen 
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felszíni vagy időjárási adottságokkal terhelt területnek az ásványi anyag ter-
melésbe történő bevonásához (pl. tengerfenékről történő kitermelés; Szibéria, 
Alaszka; nagy mélység). 

IV. Az ásványi eredetű nyersanyagok termelési folyamata az ipar klasszi-
kus „ember/gép" rendszerével szemben ,,ember/gép/természet" rendszert 
hoz létre. Ez speciális relációkat teremt egyfelől az ember és természet között , 
másfelől az ember és az adott természeti feltételek közepette működő gép kö-
zött. A természeti hatásoknak ki te t t ember/természet reláció sajátos munka-
élettani, egészségügyi, munkalélektani problémákat támaszt . Egyidejűleg 
megkívánja, hogy a természet hatásaival szemben a tudomány eszközeivel 
mielőbb a passzív védekezéstől a természet aktív befolyásolásáig jussunk el. 

Célunk a természeti törvények, az emberi beavatkozás hatására kialakuló 
fizikai folyamatok minél mélyebb szintű megismerése. Egyidejűleg a bányásza-
tot kísérő veszélyforrások (kőzetnyomás, vízbetörés, gázkitörés) elleni véde-
kezés fázisából igyekszünk átlépni a természeti hatások irányított levezetésé-
hez. í g y szükségszerűen eljutunk a lokális védekezésből a regionális szabályo-
zásig. A bányászkodás által megbolygatott földkéreg többfázisú, egymással 
szoros okozati kapcsolatban levő rendszer. A rendszer viselkedésének törvény-
szerűségeit megismerve lehetőség nyílik a jelenségek bányaművelési célú ki-
használására. í g y lesz lehetséges többek között a feltárási-fejtési rendszerek 
tudatos szabályozásával a kőzetnyomás irányíthatósága és a nyomásszegény 
zónák létrehozása, a kőzet víz rendszer együttes nyomásviszonyainak helyi 
beavatkozások védelme alatti szabályozása, a kőzet gáz rendszer egymásra-
hatásának ismerete alapján a szabályozott gázfelszabadítás stb. 

Az ember/gép/természet rendszer dinamikus fejlődésére je l lemző az 
emberi munka színvonalának törvényszerű emelkedése és egyre bonyolultabbá 
válása. Ez az emberek képzettségének növekedésén keresztül valósul meg, a 
munka gépesítésének (automatizálásának) fokozódásával kölcsönhatásban. 
A folyamat az ún. bányászati ipari háttér (gépgyártás stb.) gyors fejlődését is 
igényli. Helyesen megválasztott fejlesztési koncepció szükségszerűen ezen a 
területen is innovációs gócokat hoz létre. 

V. Gazdaságpolitikai állásfoglalás alapján szakemberek és tudományos 
intézmények széles körének bevonásával , ásványi nyersanyagaink hatéko-
nyabb hasznosítása lehetőségeinek feltárása érdekében széles körű vizsgálato-
kat végzünk. 

A vonatkozó vizsgálatok a következő főbb összefüggésekre támaszkodnak: 
— a népgazdaság tervezett gazdaságnövekedéséhez tartozó nyersanyag-

igények; 
— a hazai ásványvagyonkészletek, a felhasználói igények és a nyers-

anyag-feldolgozási technológiák fejlődése által meghatározott helyzet; 
— az ásványi nyersanyagok behozatali , illetve kiviteli lehetőségei és 

feltételei; 
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— a nyersanyagonként kialakítható, az egyes fajták speciális anyag-
tulajdonságait is számításba v e v ő és a minél magasabb feldolgozott-
sági szintet biztosító vertikális termelési rendszerek; 

— a termelési rendszerek kialakításához, működtetéséhez, fejlesztéséhez 
tartozó feltételek: a szükséges ipari háttér, a munkaerő, fejlesztési 
forrás, kutatási , tervezési, építési, gépgyártási helyzet, a nemzetközi 

munkamegosztás lehetőségeit is értékelve; 
— a hazai termelés és fejlesztés nyersanyagfajtánként várható gazda-

sági hatékonysága; 
— a népgazdaság gazdaságpolitikai fő célja —- a gazdasági egyensúly 

viszonyai között végrehajtandó dinamikus gazdaságnövekedés — és 
a kialakuló hazai ásványi nyersanyaghasznosítási koncepció közötti 
összefüggések. 

A vizsgálatok végső célja a hazai ásványvagyonbázis távlati igénybevé-
te lének mértékére vonatkozó döntések megalapozása. E mértéket illetően ez 
idő szerint okkal tételezzük fel, hogy míg 1950-től 1975-ig az ország teljes 
nyersanyagigényének hazai bázison kielégített részlete 75%-ról 50%-ra csök-
kent , addig ez az 50%-os arány a gazdaságosság határáig terjedő, legnagyobb 
mértékű fejlesztés esetén az ezredfordulóig is fenntartható. Ennek keretében 
előirányozható a hazai szénhidrogén-termelés mai szinten tartása, a hazai 
széntermelésnek akár megduplázása is, a bauxittermelés mérsékelt növelése, 
a szénen kívüli, n e m fémes ásványi nyersanyagok fokozottabb, behozatalt 
pót ló és a mainál sokkal feldolgozottabb állapotban történő igénybevétele, 
a réz- és mangánigény-növekmények hazai bázison történő kielégítése. N e m 
fémes ásványaink sokoldalú feldolgozási rendszerű hasznosítása, mely komoly 
exportlehetőségeket is jelent. 

Rendkívül szerencsés az olyan ásványelőfordulások kiaknázása, amelyek-
nél az eltérő adottságú ásványféleségek intermedier termékei komplex, több-
termékes kombinát nyersanyagellátását biztosítják. I lyen eset a kerámiai 
alapanyagok és a feldolgozásukhoz szükséges energiahordozók együttes jelen-
léte , szén-bauxit-víz-mészkő együttes előfordulása stb. I lyen esetben a szén-
bányára brikettüzem (kedvező esetben félkokszgyártás, sőt kohókokszgyártás), 
ipari gázgyár, távfűtés , timföldgyár, cementgyár, kondenzációs erőmű, alumí-
niumkohó, épületelemgyár, aluminiumtermék-gyár telepíthető minden és/vagy 
méret, illetve választék kombinációban, zárt vagy nyitott rendszerben, addi-
cionális nyersanyagimporttal, széles palettájú termékféleségek exportjával 
az adott térségből. Mindez urbanizációs, infrastrukturális, komplex egészség-
ügyi és oktatásügyi rendszereket is meghatározhat, és a nemzeti jövedelem 
kitermelésébe, az ott lakók életszínvonalának alakításába szerteágazó módon 
kapbsolódik be. 

"VI. Rövid, kifejezetten példákra utalni kívánó korreferátumomban a tu-
dományágazatok, tudományterületek szükségszerű kapcsolatairól beszéltem. 
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Az említett példák aláhúzzák a X . Osztályon belüli együttműködés jelentősé-
gét. Érthetővé teszik továbbmenően az osztályok közötti célszerű együttmű-
ködési lehetőségek szervezeti feltételeinek megteremtését. A regionális prob-
lémák megoldá sában nagy segítséget adhatnak ezután is a működő régi és 
új vidéki akadémiai bizottságok. Ki kell használnunk az Akadémia nemzetközi 
kapcsolatait is. 

Az egymással helyettesíthető, de jelentősen eltérő természeti adottsá-
gok k al rendelkező ásványi nyersanyag- és energiahordozó előfordulások vala-
m i f é l e igénybevételére vonatkozó bármely javaslat realitását nyilvánvalóan 
csak a földrajzi, földtani, a bányászati , a műszaki, a közgazdasági, a társa-
dalmi tudom ányok szintézisében lehet megítélni. Ha ezen tudományok bár-
melyike hiányzik a „zsűriből", vagy bármelyik „uralja" azt, akkor a döntés 
feltét lenül eltorzulhat. Gazdaságunk fejlődésének jövőbeli biztosítása tehát 
összetett , interdiszciplináris feladat. Ezt a röviden vázolt módon szolgálni: 
minadannyiunk megtisztelő feladata. 

B Á N Á K O S 

A M Ű S Z A K I T U D O M Á N Y O K K A N D I D Á T U S A 

A világ kőolajtelepeinek termelési hatásfoka, a kihozatali tényező 
természetes és jelenleg alkalmazott másodlagos módszerekkel várható értéke 
32%, amely a ma ismert harmadlagos módszerekkel 46%-ra növelhető. 
A kihozatali tényező növelése műszaki-technológiai és gazdasági kérdés. 

Az 1973-ban bekövetkezett energiakrízis hatására az egyes országok ener-
giapolitikája sarkalatosan megvál tozott és hangsúlyozottan a hazai energia-
források feltárására és kiaknázására fordította a f igyelmet. Ugyanakkor meg-
indult egy törekvés arra, hogy a világ különböző területein levő lelőhelyek kiak-
názásában a kőolajtermék felha sználók résztvegyenek és ennek eredményeként 
biztosítsák a már létrejött szénhidrogén fogyasztók későbbi ellátását. A szén-
hidrogén árrobbanást, amely a korábbi áraknak a négyszeres—ötszörösre 
emelkedését je lentette , egyes országok le tudták vezetni azzal, hogy a gép-, mű-
szer- és egyéb exportjuk árai, vagy az export volumen növekedésével kompen-
zálták a bevétel k ieséseket . Hazánk sajnos nem ezek közé az államok közé tar-
tozik, és ezért kettős elgondolás, feladat megfogalmazás született: egyik, 
hazánk kedvező geológiai adottságait kihasználva fokozni a nyersanyag-kuta-
tást és közöttük elsősorban a kőolaj- és földgázkutatást , ugyanis hazánk terü-
letéből 78 ezer km2 perspektivikus szénhidrogén megtalálás szempontjából, és 
mintegy fele a perspektivikus készleteknek még nem találtatott meg. 

A hazai szénhidrogén földtani készletek nagyobb igénybevételének egy 
másik módja a kihozatali tényező növelése. 
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Második fe ladat: az energia felhasználás növekedési ütemének csökken-
tése és az energiatakarékosság, amellyel az adott korreferátum természetesen 
nem foglalkozik. 

Az osztályelnöki beszámoló foglalkozik a bányászat helyével a Magyar Tu-
dományos Akadémián belül. Véleményem szerint a Földtudományok Osztályá-
nak n e m kell bizonyítania jogosultságát arra, hogy feladatai az akadémiai kuta-
tásba tartoznak. A „földből vétetté l" régi mondás azt is jelenti, hogy a föld 
nélkül nincs semmilyen kutatási lehetőség, de életlehetőség sem. Felvetődik 
annak a kérdése, hogy mennyivel bonyolultabb bizonyos csontvázaknak a meg-
ismerése alapján bizonyos történelmi konklúzióknak a levonása, mint hozzá 
nem férhető rétegekről — közvetett információk alapján — tudományos követ-
keztetések és ezek ipari vonzatainak a bizonyítása, valamint a bányászkodás 
módjának a meghatározása. 

Az Akadémia valamikor azt hangsúlyozta, az alaptudományokkal kell 
foglalkoznia. Részt ve t t em én is egy olyan bizottságban, amelynek a feladata 
volt bizonyítani, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Olajlaboratóriumában 
csak alapkutatás fo ly ik és ez az alapkutatás teljesen steril az ipartól, az alkal-
mazástól , a népgazdasági célkitűzésektől. 

Igen örvend etesen megváltozott azóta ez az elvi állásfoglalás. Helyeseljük 
ezt a változást és éppen ezért messzemenően a bányászati tudományokat az 
Akadémia körébe tartozóknak tartjuk. Nemcsak jellegüknél fogva, nemcsak 
bonyolultságuknál fogva, hanem népgazdasági hasznosságukat is tekintve. 

ö r v e n d e t e s az, hogy ma már nem szégyen arról beszélni a Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémia keretében, hogy az anyagi termelés szférájában is kihatása 
legyen ezeknek a kutatás i eredményeknek. A Földtudományi Osztály legjelen-
tősebb eredményeinek éppen ezeket a hatásokat tartjuk. A többi szocialista 
ország hasonló intézményei munkáját vizsgálva ugyanezt a követelmény-
rendszer megfogalmazást látjuk. 

Felvetődik a kérdés a kőolaj- és földgáztermelés vonatkozásában, hogy 
az évmilliók fo lyamán kialakult energetikai egyensúly, energetikai-vegyi-
f iz ikai egyensúly megbontása, a megbontás módja, hogyanja, megbontás tech-
nológiája miért nem lehetne tudomány Magyarországon? 

A kőolajtermelés legfontosabb célja, feladata az, hogy az évmilliók 
fo lyamán egyensúly állapotokba jutó kőolajat, földgázt a víz fölül és mellől 
a kőzetből kiszakítsa és az ember szolgálatába állítsa. Ennek az egyensúly-
nak törvényeit ismerni kell és az egyensúly megbontásának dinamikáját is 
ismerni kell. 

Nem hiszem, hogy ez kisebb kutatási feladatot je lent , mint bármilyen 
gázdinamikai, fiziko-kémiai, kinetikai feladat. 

Jogosan tartjuk azt, hogy a bányászati tudományoknak a helye az Aka-
démián belül megvan tudományos vonatkozásban is. Különösen ki kell hang-
súlyoznunk azt is, hogy nemcsak tudományos vonatkozásban, hanem népgaz-
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dasági hasznosság szempontjából is ezeknek a tudományoknak a művelése i tt 
szükséges. 

Fontosnak tartom az előadóhoz csatlakozva az interdiszciplinális kérdé-
sekkel kapcsolatban a következő megjegyzéseket tennem. 

Általában a kőolajtermelésben vagy felületeken a felületi energia, az 
adszorbció, kohézió igen nagy visszatartó erőt jelent. Ezeknek a visszatartó 
erőknek a legyőzési módszerei mind a fiziko-kémiai, mind a kémia és hidro-
dinamika területéhez tartoznak. 

Magasnyomású gáz besajtolása, C 0 2 gázbesajtolás, föld alatti égetés, annak 
a technológiája felvet olyan kérdéseket, amelyek kapcsolatosak a különböző gáz-
elegyek viselkedésével, különböző hőmérsékleten és nyomásnál. Kapcsolatosak 
a diffúzióval, az elegyedéssel, kölcsönös oldódással, elpárolgással, reakció kine-
tikával. A komoly elméleti megalapozása a kutatásoknak hatékonyan hozzá-
járulhat a kőolajkihozatal mai 30%-os értékének 60—70%-os értékre történő 
növeléséhez. Interdiszciplinális területnek tekintjük baktériumok alkalmazását 
kőolajkihozatal, kúthozamnövelő eljárások esetében is. 

A kőolajtelepek kialakulását, a migrációt, az akkumulációt, a nyugalmi 
állapotot, több termodinamikai — fiziko-kémiai és hidrodinamikai törvény 
írja le. Ezeknek a törvényeknek az ismerete, nagyságok kimérése, döntően 
interdiszciplinális feladat, segíthet ahhoz, hogy az egyensúly megbontása után 
minél több kőolaj szakadjon ki az őt körülvevő környezetből. 

Több törvény szervezi ezeknek a telepeknek a kialakulását, elhelyezke-
dését. Ennek a több törvénynek a megismerése és felhasználása igenis tudomá-
nyos feladata az Akadémiai kutatóintézeteknek, földtudományi osztályunknak. 
A többi osztállyal szemben bizonyítani létjogosultságunkat sem tudományos 
vonatkozásban, sem alkalmazott tudományművelés szempontjából nem szük-
séges és különösen nem szabad vitatni olyan szempontból, hogy a tudomány 
termelőerővé válik a bányászatban. Ez a termelőerővé válás legfrappánsab-
ban a bányászati tudományok területén nyilvánul meg. 

Az előadás foglalkozik a geológiai mozgásformákkal. A szénhidrogén 
kutatásban csak közvetett információkat szerzünk a föld mélyének felépítéséről, 
a föld mélyében fellelhető hasznos ásványok keletkezéséről, felhalmozódásáról. 
Igenis tudományos feladatot képez, hogy a sok-sok analízis eredményeként 
egy szintézis összeálljon, amely bizonyíthatóan mutatja azt, hogy hol kell 
bizonyos földtani kutatási tevékenységet kifejteni a szénhidrogének megtalálása 
érdekében. 

Különböző tudományágak foglalkoznak a vékony, mono-molekuláris 
rétegekkel, hártyák kutatásaival. 

Mindazokat az eredményeket, amelyeket a különböző diszciplínák, f izika, 
fizikai-kémia, hidrodinamika, kőzctmcchanika ezeken a területeken elér-
nek, szintétikusan nekünk alkalmaznunk kell. Az elektromosságban elért 
eredményeket a karotázs szelvényezésnél, a molekuláris rétegekre vonatkozó-
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elméleteket a kőzetről történő olajlemosásánál és a hidrodinamika, kőzetmecha-
nikai elméleteket pedig a kutak termelésének intenzifikálásánál. 

A fizikai-kémiai módszerek alapján kialakult termelési eljárások lehetővé 
tesz ik az olajfilmnek és a megrekedt olajnak a kinyerését a porózus kőzetből. 
Ú j a b b hazai és külföldi kutatások eredményeként elmondható, hogy a porózus 
kőzet felülete, sem hidrofil, sem hidrofob. Kőolajfelhalmozódásnál a korábban 
hidrofil kőzetekben az olaj nagy pórusokban van és a víz a kisebb pórusokban. 
Az olaj bármilyen poláris komponense lerakodik a kőzet felületein és a nagy 
pórusokat hidrofobbá teszi addig, ameddig a kis pórusok hidrofilek maradnak. 
Az utolsó években jelentős előrelépés történt a nedvesítési vizsgálatokban és 
azok jellegének megértésében, valamint hatásában a kőzetek áteresztő képessé-
gére. Művelés szempontjából fontos a kőzet nedvesítési tulajdonságainak az 
ismerete attól függően, hogy a kőzet döntően hidrofil vagy hidrofob — általában 
vegyes nedvesítésű —, szükséges a másodlagos vagy harmadlagos módszerek 
közül a megfelelő kiválasztása. 

Az olaj nem elegyedő kiszorítását jellemzi különböző hatóerők viszonya. 
E z e k között megemlíthető meghatározóként a gravitációs, kapilláris és viszkó-
z u s erő. Kidolgoztak dimenzió nélküli paramétert, amely optimális értékénél 
biztosítható a maximális kihozatal. E dimenzió nélküli kritériumban szerepel 
az elválasztó felületi réteg mozgási sebessége, a nedvesítő folyadék viszkozitása, 
a felületi feszültség és a nedvesítési szög. Mindezen értékek kimérése, tudomá-
n y o s kutatás és folyamatot leíró egyenletbe foglalása tudományos feladat. 

Másodlagos és harmadlagos kőolajkiszorításnál fontos feltétel, hogy az el-
választó felület az olaj és a kiszorító közeg között stabil állapotban legyen. Azoii-
b a n a közeg heterogenitása, felépítése és felületi tulajdonsága következtében 
ez a stabil állapot igen nehezen biztosítható és kis eltérések megfigyelhetők és 
könnyen felbomlik ez. Különösen fontos ez különböző mobilitású közegek besaj-
tolása esetén. 

Magyarországon az üzemi bevezetést nyert és a kísérleti harmadlagos 
módszerek közül meg kell említeni a mikro-emulziókat, a felületaktív anyagok 
alkalmazását, a C0 2 -gáz és víz kombinált besajtolását, valamint a föld alatti 
elégetést. 

Itt szeretnék kitérni a micelláris oldatok besajtolására. Mivel a micelláris 
oldat elég drága kiszorító közeg, ezért ennek a kiszorító közegnek a továbbmoz-
gatása a rétegben egy másik folyadékkal történik. Ez a más folyadék lehet 
víz , lehet polimeres víz oldat. Általában a víz azért használatos, mert 
olcsó közeg. Gazdaságos eljárás tervezéséhez fontos a diffúzió konvekció törvé-
nyeinek alkalmazása. 

Hazai eredményeink nemzetközileg is jelentősek, amelyek eléréséhez 
széles külső kutatási bázist is igénybe vettünk saját kutató intézetünkön, 
a Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratóriumon kívül, a Magyar 
Tudományos Akadémia területéről, egyéb kutató intézetektől , valamint egye-
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temi tanszékektől. Ezek közül szeretném megemlíteni a Magyar Tudományos 
Akadémia Olaj bányászati Kutatólaboratóriumának a geokémia, fiziko-
kémia területén elért eredményeit. 

A geokémiai eredmények alkalmazásával megoldottuk a rétegazonosítási 
és szénhidrogén keletkezési kérdéseket. Mindezeket felhasználva hatékonyabbá 
tet tük földtani kutatásunkat és újabb mezők felfedezésével biztosítjuk a hazai 
kőolaj- és földgáztermelés szintentartását. 

A felületi energia kimérése, valamint a nedvesítési vizsgálatok hozzá-
segítettek a megfelelő másodlagos és harmadlagos módszerek kiválasztásához a 
konkrét kőzet- és telepviszonyoknak megfelelően. Jelentős kihozatali tényező 
növelést értünk el a C02-gáz és vízbesajtolással, a föld alatti elégetéssel és a 
gáz—olaj batáron történő vízbesajtolással. Mindezen eljárásokat számítógépes 
szimulációs modellek segítségével terveztük meg. Ez nemcsak a bevezetést, 
hanem a művelet ellenőrzést és szabályozást is lehetővé tette . 

A különböző kutatóintézetekkel való kapcsolatunk záloga további ipari 
eredmények elérésének. 

Befejezésül egy megjegyzést. Fontosnak tartom KAPOLYI, műszaki tu-
dományok doktora referátumában említett osztályok közötti bizottságok 
vagy albizottságok létrehozását interdiszciplináris feladatok megoldására mint 
a következő időszak egyik szervezési célkitűzését. 

2* MTA X. Osztályának Közleményei 10/3—4. 1977 




