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A könyv a jelenleg rendelkezésre álló ada
tok. alapján 55 elem ről ad részletes ism ertetést, 
és sok szerkezetileg nagyon fontos fémről közöl 
mérnökök által hasznosítható információkat. A 
második kiadás nagy m ennyiségű korábban 
hozzá nem férhető anyagot tartalm az (pl. a plu
tóniumról, ritkaföldekről) és igyekszik kielégí
teni a ritkafám ek felhasználásával kapcsolatos 
technikai, technológiai igényeket, am elyek a 
második világháború óta óriási m értékben meg
növekedtek. Az atom energia ipar, az elektro
nika fejlődése, a  hő- és korrozió-álló anyagok 
kifejlesztése stb. m ind-mind a ritkafém ek alkal
mazását és többnyire különleges előállítási fo
lyam atokat (pl. elektrolitikus, hidrogén-reduk
ciós, inért atmoszférás kiolvasztást, elektronsu
garas olvasztást stb.) követelnek. Mindezek le
írását m egtaláljuk a megfelelő ritkafém eket is
m ertető fejezetben.

A fejezetek felépítése m egkönnyíti a külön
böző szempontok szerinti gyors tájékozódást. A 
történeti áttekintés _az elem  nevének eredetével, 
felfedezésével, előállításával, kémiai sajátságai 
megismerésével, a kereskedelmi használatban 
való elterjedésével stb. foglalkozik. Majd az

elem  előfordulásával, földkéreg-beli szerepével, 
legfontosabb ásványaival ism erkedünk meg. Ez 
a rész különösen érdekes a geológus számára, 
m ert bem utatja, melyek azok az ásványok és 
ércek, amelyeből a  ritkafém eket kinyerik, s mi 
az a  minimális mennyiség, am elynél a kiterm e
lés a jelenlegi technológiával még gazdaságos. 
U gyanitt a legfontosabb lelőhelyek felsorolását 
is m egtaláljuk. A term elési adatokkal és a gaz
dasági statisztikával foglalkozó részben táblá
zatos összeállításokat láthatunk a term elés ala
kulásáról s a különböző kész- és félkészterm é
kekre végigkísérhetjük az árak változását az öt
venes évek folyamán. A könyv bem utatja a leg
változatosabb kinyerési folyamatokat, amelyek 
révén az ércből a fémek előállítására közvetle
nül felhasználható nyersanyaghoz jutunk, rész
letesen leírja a tiszta fém és az ötvözetek elő
állítási módjait. A ritkafém ek és vegyületeik 
fizikai és kémiai sajátságainak, toxicitásának is
m ertetése hasonlóan kimerítő. E kézikönyv a 
ritkafém ek és ötvözeteik mechanikai tulajdon
ságainak rendkívül részletes bem utatásában 
egyedülálló. Az egyes fejezetek a gyártási fo
lyam at és felhasználási módok ismertetésével 
záródnak és bő irodalomjegyzékkel egészülnek 
ki. Egyes ritkafém ekre az analitikai m eghatáro
zási módszer leírását is megtaláljuk.

Ödor László

Hírek

Magyarhoni Földtani Társulat szeptem ber
ben Balatonalm ádiban nagysikerű vándorgyű
lést tarto tt.

A jó szervezést bizonyítja, hogy a  válto
zatos, érdekes program  fennakadás nélkül zaj
lott le. A B auxitkutató Vállalat vendégszeretete 
nagyban hozzájárult a hangulat feloldásához. 
A kirándulások jó á ttek in tést adtak a  bauxitelő- 
fordulások földtani helyzetéről, sőt a  vízvéde
lemmel kapcsolatos kérdésekről is. A Közép- 
hegység mezozoikumát szépen m utatták  be a 
Földtani Intézet mesterséges feltárásai. 1-1 több 
ju ra  em eletet feltáró, néhány m éter hosszú árok 
m egtekintésekor felvetődhetett az a gondolat, 
hogy a  közel azonos kifejlődésű, csak kis vas
tagságú (0,5—2 m) em eletek szétválasztására 
több specialistára lenne szükség a  kutató válla
latoknál. Ezek ugyanis makroszkoposan alig kü

lönböztethetők meg egymástól és ezért a  fúrási 
anyag begyűjtésénél is könnyen kimaradnak,.

Ottlik Péter
*

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1966 
szeptem ber 16—26-ig rendezte meg XI. Ankét
jét, am elyen a hazai geofizikusokon kívül szá
mos külföldi szakem ber is megjelent. Az elő
adók magas színvonalú előadásokban ism ertet
ték  a geofizika egyes elvi jelentőségű kérdéseit, 
gyakorlati célú területi kutatásokat s néhány 
fontos módszer- és m űszerfejlesztési problémát. 
Az ankéton elhangzott 40 előadás nagyban elő
segítette a geofizikusok nemzetközi együttm ű
ködését s nagyszabású tudományos vélemény- 
cserére nyú jto tt lehetőséget.

Dr. Szénás György
*

79



Nagy nemzetközi és hazai érdeklődés mel
lett 1966 szeptem ber 29—30-a között Egerben 
rendezte meg az Országos M agyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület Olaj bányászati Szak
osztálya a „FÚRÓLYUKAK BÉLÉSCSÖVEZÉ
SE” című ankétot.

Az ankéten elhangzott előadások célja az 
volt, hogy a nagym élységű. fúrólyukak bélés- 
csövezésénél és cementezésénél fellépő műszaki 
problém ákat megvitassák.

A szokástól eltérően az előadások teljes 
szövegét a  résztvevők az ankét kezdete előtt 
megkapták és az előadók anyagukat csak kivo
natosan ism ertették. A hangsúlyt így a  hozzá
szólásokra, a tapasztalatok és vélem ények cse
réjére helyezték.

Az előadások anyagát a Bányászati Lapok 
folyamatosan közli.

Horn János

A KG ST Geofizikai Módszer- és Műszer- 
fejlesztési Konferenciáját 1966 október 3—8-ig 
tarto tták  Siófokon, hazai és külföldi geofiziku
sok részvételevei. A konferencia a módszer- és 
műszerfejlesztésnek — az egyes KGST államok 
közötti — koordinációjával foglalkozott.

Dr. Szénás György 
*

A  Központi Földtani Hivatal 5 napos bent
lakásos műszaki ellenőri tanfolyam ot rendezett. 
A kezdeményezés jónak bizonyult. A sokfelől 
összegyűlt szakem berek igen sok szempontból 
szóltak a felvetődött kérdésekhez, rem éljük, si
kerülni fog az eddigi építési sémáktól elszakad
va egy földtani kutatásokra illő sém át elfogad
tatni a felsőbb szervekkel. A tanfolyamon el
hangzott előadások kissé általánosabbak voltak 
a vártnál. A jó kezdet egy még jobb folytatás

az

O ttlik Péter
*

A  szovjet olajkutatók Aszerbajdzsanban 
Kaspi-tenger DNy-i partján  e lért sikerei 
Iran ten  dolgozó kutatókat is e rre  a határvi- 
dekre csábították. Az Iráni Nemzeti O lajtársa
ság m ár dolgozott ezen a vidéken, de technikai 
nehézségek m iatt abbahagyták a kutatást A 
fúrási m unkaiatokat gravitációs és szeizmikus 
meresek előzték meg. Az eddig M azanderábar 
es Gorgonban m élyített három  fúrás csak bíz- 
tato nyomokat, term elhető szénhidrogént nem 
szolgáltatott. (Oil and Gas Journal 1966. aug.)

O ttlik Péter

A z Oil and Gas Journal értesülése szerint 
Románia olaj és földgáz kutatásának nagym ér
tékű fejlesztését tervezi. Űj ötéves tervében 
Románia 2,8 billió dollár tőkét akar az ország 
földtani kutatására fordítani, beruházni. Ez az 
1966—70-ig terjedő tervidőszak a la tt az összes 
többi iparágakra történő beruházás 11,0%-a. Az

összes földtani kutatásra fordított összeg 66%-át 
a szénhidrogének kutatására költik.

Ottlik Péter
*

A  fúróberendezések korszerűsítése nap
jainkban állandó tém aként szerepel. A WAL- 
KER-NEER MANUFACTURING COMPANY 
(USA) C o n c o r  — 2 0 0  típusjellel egy új, foly
tonos fúróm agot szolgáltató gépet állított elő.

A fúróberendezés 3000 láb (1 láb =  0,305 
m), alum ínium  cső esetén 4500 láb névleges 
mélységű, á 'V ’-os külső átm érőjű kettős fúró
csővel. A fúróberendezés 2”x6”-os fúrómagot 
a 2” átm érőjű fúróm agot egy autom atikus fú- 
rómagtördelő berendezés 6”-os hosszúságra tö r
deli) szolgáltat a  felszíntől a  lyuktalpig.

A fúrómagok a hattyúnyakon és tömlőn ke
resztül egy polcra ju tnak  pontosan abban a sor
rendben, ahogyan az átfúrás m egtörtént, ezzel 
felbecsülhetetlen segítséget nyújtva a geológus 
és m élyfúrási szakem berek számára.

A cirkuláció a  külső és belső cső között 
történik, míg a felfelé áram lás a belső cső bel
sejében történik.

Horn János
*

A  nem zetközi szeizm ikus földkéregkutatási 
programban M agyarországnak földrajzi fekvé
sénél fogva fontos szerepe van. 1965-ben az 
ELGI a  következő m éréseket (154 km) végezte 
el: 1. A VI. nemzetközi vonal magyarországi 
vonalát bekötötte a  csehszlovák vonalba, 2. Ba~ 
latonakali és Dávod között önálló vonalat mért,
3. A m agyar-szovjet méréssel előkészítette az 
1966. évi közös refrakciós mérést. Ezzel a  m é
réssel a III. nemzetközi vonalat az ELGI össze
köti a Kaposvár—Hajdúszoboszló vonalunkkal, 
amely a  IV. nemzetközi vonal. A mérés célja 
csupán módszertani, együttm űködési kísérlet 
volt, de a Moho mélységét is sikerült m eghatá
rozni.

Dr. Szénás György 
*

A z országos áttekintő földmágneses felvétel 
(1951—1961) értékes adatokat szolgáltatott ha
zánk földtani képéhez. A m érések anyagát, az. 
áttekintő 200.000-es lapokat az ELGI 1971-ig je 
lenteti meg. A m érések eredm ényéből az ELGI- 
ben m egszerkesztették a  magyarországi m ágne
ses hatók áttekintő térképét. Az 500.000-es lap 
1967 elején jelenik meg.

Dr. Szénás György 
$

A  Bakony-hegység  É-i, ÉK-i előterében 
perspektivikus barnakőszénkutatás folyam án a 
Bakonycsernye 9. sz. fúrás felsőlutéci-barnakő- 
széntelepes csoportot újabb pásztában peremi 
kifejlődésben harántolta. Ezzel jelentősen meg
növelte a balinkai kőszénbányászat perspektí
váját.

Bohn Péter
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A  Dorogi medencétől N y-ra a  Héreg 5. sz. 
felderítő fúrás ké t telepben, iparilag jelentős kő
szenet harántolt. A héreg-tárj áni medencerész 
produktivitásának bizonyítékát szolgáltatta a 
fúrás.

Bohn Péter
*

M indszentkálla  területén építőipari célokra 
alkalmas hólyagosbazalt perspektivikus kutatá
sa folyik eredm ényesen. A fe ltárt készlet m ű
velésre érdemes.

*
Bohn Péter

A  Keletm agyar ország-i, Á rtánd-i kavics- 
kutatás igen rem ényteli eredm ényekkel folyik, 
és várhatóan m egterem ti az országrész építő
anyagipari nyersanyagbázisát.

Bohn Péter
*

A  Nagyalföld területén, Szolnok és Csong- 
rád m egyék térségében a komplex alföldkutatás 
perspetívikus fúrásai és az ezekből kiképzett 
vízmegfigyelő ku tak  lehetővé teszik a  mélységi 
vízkészletek dinam ikus tulajdonságainak rend
szeres tudományos megfigyelését és átfogó k i
értékelését.

Bohn Péter
❖

A  Mány környékén fo ly tato tt kőszénkuta
tás során az egyik fúrás jó minőségű bauxitot 
harántolt.

O ttlik Péter

A M agyarhoni Földtani Társulat 1966. ok
tóber 17-én ta r to tt választm ányi ülése dr. V arjú 
Gyula referátum a alapján elhatározta a  Gazda
ságföldtani Szakosztály megszervezését.

E szakosztály célja a földtani kutatás gaz
dasági kérdéseinek tudományos és gyakorlati 
(alkalmazott) vizsgálata, kutatása és ezen a  té 
ren e lé rt eredm ények publikálása (előadás, an 
két, cikk stb.).

Á Gazdaságföldtani Szakosztály az alábbi 
kérdésekkel foglalkozik:

1. Az ásványi nyersanyagok nép- és világ- 
gazdasági jelentőségei.

2. A világ és egyes országok, térségek ás
ványi nyersanyag ellátottsága; a fej
lesztés földtani és gazdasági adottságai, 
lehetőségei, valam int tervei.

3. Az ásványi nyersanyagok, az előfordu
lások és a  földtani kutatás gazdasági ér
tékelésének elvi és m ódszertani kérdései.

4. A geostatisztika elvi és módszertani kér
dései.

5. A földtani kutatás m ódszertani kérdései, 
beleértve az ásványi nyersanyagkészle
tek  szám bavételének és a  készletek moz
gásának m ódszertanát is.

6. Az ásványi nyersanyagok m űrevalósá- 
gának m eghatározására vonatkozó kér
dések.

7. Az ásványi nyersanyag készletgazdál
kodás elvi és módszertani kérdései.

8. A földtani kutatás gépi adatfeldolgozá
sának és a számítás gépesítésének kér
dései.

9. Ásványi nyersanyagkészleteink fokozot
tabb  felhasználását célzó előadások, an
kétok megrendezése.

Természetesen ez a  tem atika a földtani ku 
tatás gazdasági vonatkozásainak sokrétűsége 
m iatt az élet m indenkori szükségletéinek meg
felelően bővülne.

A gazdasági érdek hatásos képviselete, meg
kívánja, hogy tájékozottak legyünk szomszé
daink, a népi demokratikus tábor és a világ ás
ványi nyersanyag helyzetéről, a  m ár ism ert elő
fordulásairól, telepeiről és földtani adottságai
ról. Az elkövetkezendő időben az ásványi nyers
anyagok roham osan fokozódó világkereskedel
mével számolnak. Ebbe Magyarországnak szer
vesein bele kell illeszkednie. Magyarország ás
ványi nyersanyagszükségletének jelenleg kb. 
6Ó%-át tud ja  hazai előfordulásokról kielégíteni. 
A nagy ütem ben növekvő szükséglet m iatt á t
menetileg ez az arány még tovább romlik. Föld
tan i adottságunk több ásványi nyersanyag hazai 
term elését kizárja. Az előzőkből következik, 
hogy külföldi ásványi nyersanyagbázisok biz
tosítása alapvető feladataink közé tartozik. A 
kereskedelm i megoldásokon túlm enően ki kell 
dolgozni a  földtani lehetőségeket is.. Ebbe bele 
tartozik az ásványi nyersanyagelőfordulások és 
telepek összehasonltíó gazdasági vizsgálata is, a 
leggazdaságosabb és így a legelőnyösebb meg
oldások kim utatásával.

M agyarországon ilyen tém ájú kutatás csak 
alkalom szerűen és szórványosan folyt.

M agyar geológusok az elm últ évek folya
m án sikeres kutatásokat végeztek a fejlődésben 
levő országokban. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
geológusaink és geofizikusaink m unkája iránti 
igények megnőttek. Részben ennek, részben pe
dig az előző fejezetekben kifejtettek  m iatt a 
Központi Földtani Hivatal javaslatot dolgozott 
ki a rendszeres és átfogó külföldi földtani m un
kára. Általános vélemény, hogy a  következő 
években a külföldön végzendő föitani kutatások
nak jó lehetősége adódik., m elynek kihasználá
sához fontos népgazdasági érdek fűződik.

A külföldön dolgozott vagy dolgozó geoló
gusok szakmai előkészülete eddig önképzéssel 
tö rtén t — sokszor teljesen elszigetelten. Az 
eredménye®, a lehetőségeket jól kihasználó 
m unka m egkívánja a szakmai előkészítés in
tézm ényes rendezését. Biztosítani kell tehát 
olyan fórumot, ahol a geológus szaktársadalom 
széles körben tud  tájékozódó és kozultáló le
hetőségeket kapni. Kétségtelen, hogy ez a Ma
gyarhoni Földtani Társulat keretében történ
het legjobban.

A gazdaságossági elv fokozottabb érvénye
sítésére vonatkozó törekvés az új gazdasági me
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chanizmusban szükségessé teszi, hogy a  földtani 
kutatások terén is terem tsük meg a gazdasági 
vizsgálatok és kutatás tudományos, valam int 
gyakorlati feltételeit.

E munka m ind a bányászat, mind pedig 
a földtani kutatás állami szerveinél m ár meg
indult. M ondhatjuk, hogy az alapokat leraktuk. 
A földtani kutatási tervek és a  kutatások eredm é
nyeiről beszámoló jelen fesekraek is tartalm az
niuk kell a  gazdasági értékelést. A földtani ku 
tatások m egvalósulásának sorrendjét a bányá
szat rentabilitása alapján határozzuk meg.

Elérkezett tehát az idő, m ikor a földtani 
kutatásokkal kapcsolatos gazdasági kérdések té 
m áit társu la ti keretek  között lehet és kell m eg
tárgyalni egyrészt, hogy minél több szempont, 
észrevétel az anyagba bedolgozható legyen, 
másrészt, hogy a geológusok elő tt meglehetősen 
idegen gazdasági vonatkozások, ism eretek vi- 
lágosan álljanak.

A Gazdaságföldtani Szakosztály megszerve
zését iá Központi Földtani Hivatal is szükséges
nek tartja , s tőle hathatós segítséget remél.
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