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A  korszerű földtani anyagvizsgálat gyakran 
használja a „komplex vizsgálatok” kifejezést, 
ami a szakembereknek azt a törekvését jelenti, 
hogy a kőzet-, érc-, víz,-, kőolaj-, földgáz- stb. 
mintáikat minél sokoldalúbb vizsgálatnak ves
sék alá.

Régebben ez a törekvés nem volt olyan ál
talános, hogy szervezett formát igényelt volna. 
A kőzettani érdeklődésű szakember többnyire 
néhány kémiai elemzést igényelt, a sztratigráfus 
néhány speciális őslénytani vizsgálatot végzett, 
vagy végeztetett el, a teleptanos gyakran beér
te a kutatás alatt álló nyersanyag kémiai, illet
ve technológiai minősítésével. A  többi szükséges 
vizsgálatot vagy saját maga elvégezte (termé
szetesen igen kisszámú mintán), vagy mellőzé
sükre1 kényszerült.

A z utóbbi évtizedekben a földtani kutatás 
szemléletében messzemenő változás következett 
be, ami a földtani anyagvizsgálatra is hatással 
volt. Különösen, mióta a nagymélységű fúrá
sok száma világszerte megnövekedett, vált 
nyilvánvalóvá, hogy a nagy költséggel feltárt 
kőzetanyagot olyan részletességgel célszerű 
megismerni és a nyert információs adatokat 
dokumentálni, hogy egy későbbi időpontban 
bármilyen felmerült problémára vonatkozóan a 
szükséges vizsgálati adatok (rendelkezésre állja
nak és ezáltal esetleg egy újabb fúrás költségeit 
meg lehessen takarítani. A  szakirodalomból 
meggyőződhetünk arról, hogy az előbbi felis
merés alapján főleg a mélyfúrások kőzetanya
gának vizsgálatával kapcsolatban alakult ki a 
„komplex anyagvizsgálat” ( fogalma.

A  komplex vizsgálatok helyes értelmezése 
azonban nem lehet mechanikus. Nem helyes 
ugyanis, ha minden mintát (még a mélyfúrások 
mintáit is beleértve), minden lehetséges, illetve 
minden rendelkezésre álló módszerrel megvizs
gálunk. Ezen a ponton ismét szemben találjuk 
magunkat a célszerűség és a gazdaságosság 
problémáival. Ha nyilvánvaló, hogy egy vizs
gálati fajta egy adott kőzetmintánknál elvileg 
nem hozhat érdemleges eredményt, akkor nem 
gazdaságos a vizsgálat elvégeztetése még a tel
jességre való törekvés esetében sem.

Helyesen tehát akkor járunk el, ha a min
tákról minden olyan vizsgálatot elkészíttetünk, 
illetve elkészítünk, mely a mintáról hasznos in
formációt nyújthat, de mellőzzük azokat a vizs

gálatokat, melyek elvileg nem nyújthatnak új 
megismerést.

A  megváltozott földtani kutatási szemlélet 
másik következménye az, hogy az anyagvizs
gálatnak egyre inkább statisztikus eredménye
ket kell nyújtania, ami a vizsgálati kapacitás 
nagyfokú fejlesztését, a vizsgálati eredmények 
matematikai— statisztikus értékelését teszi
szükségessé.

Anyagvizsgáló osztályaink egyértelmű tö
rekvése tehát az, hogy módszereik célszerű fe j
lesztésével vizsgálati kapacitásukat folyamato
san növeljék, továbbá, hogy korszerű vizsgálati 
fajták bevezetésével a nyerhető információk 
számát növeljék.

Intézetünk anyagvizsgálati tevékenysége az 
utolsó évtizedben három nagy anyagvizsgáló 
osztályba szervezve bontakozott ki: 1. Ásvány- 
kőzettani osztály, 2. Geokémiai— kémiai osz
tály, 3. Őslénytani osztály.

A  három anyagvizsgáló osztályunk munká
ját és fejlődési tendenciáit a következőkben is
mertetjük.

I. Ásványkőzettani osztály

Intézetünkben ásványkőzettani vizsgálat az 
ásványkőzettani osztályon és kisebb mértékben 
a vidékre telepített kirendeltségeinken folyik. 
A  vizsgálatok meglehetősen szerteágazóak. A  
mineralógiai vizsgálatok egy jelentős része a 
már hagyományosnak számító mikromineraló- 
giai és a vékonycsiszolat-vizsgálait, illetve ezek 
deriváltjai. Bár néhány specialistánk rendelke
zik a Fedorov-asztai-technikával, valamint in
tézetünk a szükséges számú Fedorov-asztallal. 
ennek általános alkalmazásáról nem beszélhe
tünk. E vizsgálat időigénye és felkészültségbeli 
kívánalma lehetetlenné teszi a Fedorov-mód- 
szer rutinszerű alkalmazását. A z így elérhető 
pontosságot egyébként más műszeres vizsgála
tók bevonásával jól tudjuk pótolni és eseten
ként így több információt is kapunk, mint a 
Fedorov asztal használatával. A  röntgen, a ter
mikus és a színfcépelemzésék intézetünkben már 
általánosan alkalmazott kísérő mó'dszerei a mi
neralógiai vizsgálatoknak.

A  röntgen vizsgálatok körében nálunk dif- 
fraktometriáról és röntgenfluoreszcenciás szín- 
képelemzésről kell beszélni. A  diffraktometriá-
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bán minőségi és féknennyiségi fázisanalízist 
végzünk. A  teljes értékű mennyiségi fáziselem
zést számos, a földtani vizsgálatok követelmé
nyeiből adódó még meg nem oldott nehézség 
akadályozza. Azok az egyszerűsödő feltételek, 
amelyek az ipari termékek és félkész termékek 
vizsgálatiánál kielégítően teljesíthetők, a geoló
giai anyagvizsgálatoknál csak nagyon ritkán 
vihetők keresztül, ezért az ezekkel a módsze
rekkel kapott eredmények nem jobbak, mi,nt a 
féimennyiségi elemzés adatai. Kellő részletes
ségű matematikai korrekció alkalmazásával —■ 
az egyszerűsödő feltételek számának csökken
tésével —  általánosabban érvényes elemzési 
módszerhez jutunk. A  számítás hossza dalmas- 
sága miatt azonban ezt a módszert csak elektro
nikus számítógép bevonásával lehet rutinsze
rűen használni.

A  röntgenfluoreszcenciás színképelemzés 
terén elértük azt, hogy a gerjesztés esetenkénti 
legkedvezőbb beállításával néhányszor 10 ppm 
kimutatási határhoz jutottunk. Ezáltal a rönt
genfluoreszcenciás színképelemzés polgárjogot 
nyert a nyomelemzésekben. Jelenleg a periódu
sos rendszer 81, röntgenfluoresizcenciásan meg
határozható eleiméből több minit 60 elemre van 
megfelelő meghatározási módszerünk. A  kőzet
alkotó főelemiek, a magnézium, nátrium, kén és 
foszfor kivételével, a fluoreszcenciás módszer 
révén a nedveskémiai gyorselemzésekkel azonos 
értékű meghatározásokat nyerhetünk. Ezek az 
elemzések sorozatban csupán néhányszor 10 
percet vesznek igénybe.

A  termikus vizsgálatokkal a röntgandiffrak- 
tometriával egyenértékű fázisanalítikai eljárást 
kaptunk. E két módszer szerencsésen és nagyon 
kedvezően egészíti ki egymást. Lezárási előtt áll 
a monímorillonit csoport, igen pontos mennyi
ségi meghatározási módszerének hazai készülé
kekre való alkalmazása.

A  laboratóriumi előkészítések és szemcse 
vizsgálatok, valamint a kőzetek karbonáttartal
mának meghatározása Magyarországon már ha
gyományosnak számító módszerekkel történik. 
Ezek a vizsgálatok folynak a vidéki kirendeltsé
geken is. Az utóbbi években jelentős és jogos 
kifogások érték elsősorban a szemcseösszetételi 
vizsgálatokat, valamint —  éppen a műszeres 
vizsgálatokhoz való előkészítés kanosán —  a 
kőzetlazítási-feltárási eljárásokat. E kifogások 
sajnos, teljes mértékben jogosak, csaknem az 
egész szedimemtológiai anyagvizsgálat elvét il
letően. Ez a sürgető felismerés vezetett bennün
ket, hogy intézményesen foglalkozzunk ennek 
a nagyon is a gyakorlathoz kapcsolódó problé
makörnek elvi kutatásával. .

Balatonfüredi kirendeltségünk foglalkozik 
laza üledékek mérnökgeológiai anyagvizsgálatá
val. Itt egydimenziós nyomószilárdság mérést és 
nyírószilárdság meghatározást végeznek laza 
üledékeken. Mivel vidéki kirendeltségeink alig

néhány éves múltra tekinthetnek vissza, ezért 
a központi anyagvizsgálat kialakult módszereit 
vették át, s azokat jelentékeny módosítás; nélkül 
használják. A  vidéken alkalmazott szakember 
gárda is csak az utóbbi időben állandósult és 
így a vizsgálataik is csak most érnék kritika alá.

Az ásványkőzettani anyagvizsgálatok mód
szerfejlesztése ésszerűen továbbra is az Intézet
ben, az ásványkőzettani osztályon belül kell, 
hogy történjék. A  fejlesztést korunk egyre in
kább a matematikai, fizikai—kémiai felfogás 
irányába tolódó igényeinek figyelembevételé
vel úgy kívánjuk végrehajtani, hogy mind mód
szereiben, mind a vizsgálatok értékelésében, 
feldolgozásában megfeleljen a nemzetközi szín
vonalnak. Ezért nagy súlyt kívánunk helyezni 
az anyagvizsgálatok fizikai—kémiai és üledék- 
kolloidikai alátámasztására. Mind a laboratóriu
mi, mind a mineralógiai értelmező munkában 
fokozódó hatékonysággal szeretnénk alkalmaz
ni a computer technikát. Az elektronikus szá
mítógépek felhasználása, túl a kétségtelenül 
meglévő divaton, egyes területeken olyan fe l
adatok megoldását teszi lehetővé, amelyek szá
mítás időigényessége miatt más módon gyakor
latilag megoldhatatlanok.

Műszeres vizsgálatok terén tovább szeret
nénk fejleszteni nagyműszer-parkunkat, még
pedig elsősorban olyan műszerekkel, amelyek
nek már töfabé-kevéshé kidolgozott földtani fel
használása ismeretes.

A fejlesztés fizikai— kémiai iránya
Ez a témakör természeténél fogva szerte

ágazó, ezért a megítélésünk szerinti fontossági 
sorrendben fogjuk ismertetni.

1. Szediment-kolloidiika:
Az utóbbi időben alaposan felülvizsgáltuk 

intézetünk üledékföldtani anyagfeldolgozását, 
ennek megbízhatóságát, és az elvi módszeres 
hibák előfordulásának lehetőségeit. Vizsgálódá
sunk és a szakirodalom egybevetése azt mutat
ta, hogy a meglévő anyagvizsgálati módszereink 
évtizedes elmaradást mutatnak a legjobbakhoz 
képest. Mindenütt felismerték, hogy a szemcse- 
eloszlás meghatározásának Köhn-féle ra ódszere 
ma már oly mértékben elavult, hogy néhánv 
speciális esettől eltekintve, nem is adhat, csak 
irreális eredményt. Természetesen az ebből le
vont következtetések is irreális momentumok
kal terheltek. Elég csalk a szubmikroiszkópos 
frakció koagulációjára gondolni. Számos intéz
kedés történt a gyakorlatban ennek a jelene,ég
nek a kiküszöbölésére. Minden jószándékú és 
esetenként sikeres igyekezet sem hozhatott 
azoriban megnyugtató eredményt kolloidikai is
meretek hiányában. A kolloidikai szemlélet hiá
nyát mutatja, hogy szuszpenzió-stabiliziátorként 
a technikai munkában olyan vegyületeket al
kalmaznak, amelyek a kettős réteget kialakító 
zavaró ionokkal csapadékot adnak. A  csapadék
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képződés éppen a legfinomabb frakción indul 
meg, mint kristálycsírán. Ismeretes továbbá az 
is, hogy a kolloid rendszerek stabilitása a ré
szecskék felületéinek töltésállapotától függ. A  
túladagolt stabilizátor az ionmegkötés miatt 
éppúgy koagulálást idézhet elő, mint a zavaró 
ionok.

A  módszertani problémák mellett világszer
te csak az utóbbi évtizedben kezdtek el foglal
kozni a szedimentáció kolloidikai tényezőivel. 
Nálunk ilyen irányú kutatás eddig egyáltalán 
nem folyt, pedig éppen a kolloid méretben le
játszódó folyamatok nagy szerepet játszanak az 
üledékes kőzetek tulajdonságainak kialakításá
ban, mint pl. a rheológiai tulajdonságok, poro- 
zitás, víztároló képesség, permeabilitás, duzza
dóképesség, tömörödési index, adszorptív tulaj
donságok stb. A  felsorolt példák mutatják, hogy 
a kérdés nagy gyakorlati jelentőségű, elsősor
ban a műszaki földtan, a kőolajkutatás és az 
agrogeolóigia számára. Intézeti szinten kívánunk 
berendezkedni a fenti szempontból jelentős pa
raméterek meghatározására is, talán nem az ösz- 
‘•zesre. de más intézményekkel, iparvállalatok
kal együttműködve ki fogjuk elégíteni az ilyen 
irányú vizsgálati igényéket.

2. Röntgen-vizsgálatok
A  jelenlegi diffraktometrikus és fluoresz- 

cenciás színképvizsgálatok mellett már a kö
zeljövőben berendezkedünk röntgentopográfiai 
vizsgálatokra is. Ez a vizsgálat hasonlít az or
vosi röntgen átvilágításhoz, de itt a röntgen- 
sugár hullámhosszának változtatásával pl. a 
kőzetalkotó ásványok zónássága felismerhető. 
Emellett olyan mikro-repedezettség is kimutat
ható vá válik, amely egyébként igen körülmé
nyes lenne. Az ipari építőkő-minősítésénél nagy 
segítséget várunk ettől a vizsgálattól.

A  kvantitatív röntgen fáziselemzések terén 
ugrásszerű fejlődés várható, mert a felvételek 
mennyiségi és minőségi értékelését hamarosan 
computerre tesszük át. 1970-re váiriuk a kiegé
szítő automatika és a szükséges távközlési rend
szer megérkezését. Ennek n fejlesztésnek a ma
tematikai alapozása már megtörtént és egy ki
sebb kapacitású computer program ellenőrizve, 
készen van. Mire a technikai feltételek megva
lósulnak, a nagykapacitású program is kész lesz. 
Ebben a megoldásban látjuk a kibontakozást ab
ból a nehézségből, amelyet a geológiai minták 
nagy változatossága jelent a röntgen fázisanalí
zisben.

Intenzíven foglalkoztat bennünket a kőzet
alkotó ásványok megőrzött feszültségének m eg
határozása röntgen módszerrel. A  későbbiekben 
összefüggést szeretnénk találni a kristályrács 
tényleges deformációja, a feszültség és a he
lyettesítő elemiek között. E vizsgálatokhoz se
gítségül kell venni többek között az infravörös 
spektroszkópiát is, amely a vegyérték kötésre 
nyújt felvilágosítást. Amennyiben törekvésün

ket siker koronázná, egyfajta objektív geoló
giai szintjelző módszerhez jutnánk, amely el
sősorban eruptív kőzeteknél lenne hasznos,

3. Termikus vizsgálatok
A  szokásos DTA, DTG és TG elemzéseket 

finomítani kívánjuk vonalprofil analízissel. 
Ezt a matematikai analízist a röntgen vizsgá
latoknál is fel lehet használni, ezért a fejlesztés 
párhuzamosan fut. A  termikus vizsgálatoknál 
elfedett csúcsok kimutatására és korrekciójára, 
a röntgen elemzéseknél hasonló célra, valamint 
a szubmikroszkópos szemcsék méretének és 
kristályosodási fokának meghatározására kí
vánjuk felhasználni. A  vizsgálat számítás-igé
nyessége miatt ismét computer-módszer lesz.

4. Infravörös és elektronmikroszkópiái 
vizsgálatok.

Az infravörös spektroszkópia a vegyérték 
kötések rezgési-forgási energia állapotát adja 
meg és ebből a kötés erősségét és a kötés létre
jöttének valószínűségét lehet kiszámítani. Ez 
lehetőséget nyúlt geológiai minták esetében az 
agyagásványok hidratált formáinak, a duzzadó 
agyagásványok esetében a felvett idegen ion, 
vagy vegyület mennyiségének, illetve minőségé- 
nék a meghatározására, az amfibol-piroxén, va
lamint a földpátsor egyes tagjainak meghatáro
zására. Csaknem az egyetlen vizsgálati módszer, 
amely perdöntő bizonyítékot nyújt ezekben a 
bonyolult esetekben.

Az elektronm ikroszkópi vizsgálat az agyag
ásványok esetében a morfológiai bizonyosságon 
túl az elektrondiffrakciós képpel járul hozzá a 
komplex agyagásvány-meghatározáshoz. Leg
alább az infravörös spektrométer közeljövőbeni 
beszerzését szükségesnek tartjuk és tervezzük.

5. Mineralógiai vizsgálatok.
Végeredményben az összes műszeres vizs

gálatok mineralógiai, majd a geológiai munká
ban jelennek meg. Az optikai vizsgálatok terüle
tén elveiben új módszer az elmúlt évtizedbe- 
nem jelent meg. Fokozatosan felújításra kerülő 
mikrosriíóp-parkunk esetében nagy jelentőségű 
lenne, már munkaegészségügyi szempontból is. 
a mikroszkópok ún. tv  kamerás képerősítővel 
való felszerelésének. Ez azonban a színeskép 
technika vonalán egyelőre megvalósíthatatlan, 
az elérhetetlenül magas árak miatt.

Pillanatnyilag teljes optimizmussal tekin
tünk a matematikai analízis és az eredmények 
matematikai szintézise elé. Már kidolgozás alatt 
áll és iól halad egy olyan computer program, 
amely lehetőséget nyújt fúrásszelvények elem
zési eredményeinek korrelálására és analízisére.

A zokat a vizsgálatokat, amelyek nagyérté
kű műszerekhez, gépekhez és különlegesen kép
zett kiszolgáló személyzethez vannak kötve, az 
intézet központi laboratóriumaiban kell végez
ni továbbra is. Minden egyéb fejlesztést és ered
ményt, amelyet elértünk, a vidékre telepített 
laboratóriumaink részére, mint vizsgálati elő
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írást átadjuk. Ezzel is egységesíteni kívánjuk 
anyagfeldolgozási rendszerünket.

II. Geokémiai— Kémiai osztály
A z osztály jelenlegi anyagvizsgálati tevé

kenysége abból a ma már klasszikusnak mond
ható kémiai laboratóriumból sarjadt, mely nem 
sokkal az Intézet alapítása után létesült és az 
akkori nagynevű, tudós vezetőinek és a hagyo
mányokhoz méltó későbbi vegyész munkatár
sainak lelkiismeretes, pontos munkája révén 
hírnevet vívott ki magának.

A  Geokémiai osztály kémiai laboratóriu
mának ún. „nedves analitikai eljárásokkal” dol
gozó részlege az egyenesvonalú folytatója az 
Intézet régi kémiai laboratóriumának. Ez a 
munkacsoport, noha a klasszikusnak nevezett 
analitikai eljárások helyett a legtöbb kompo
nens meghatározására ma már korszerűbb, rend
szerint komolexometariás eljárásokat alkalmaz, 
■mégis következetesen őrzi a hagyományos 
szemléletet, és a nagyságrendekkel nagyobb 
elemzési teliesítmény elérhetőségének ellenére 
is ragaszkodik a nagypontosságú elemzésekhez 
és nem vezet be szélesebb hibatűrésű eljáráso
kat.

Egyes kémiai komponensek, vagy kis meny
nyi® ágben ielen lévő elemek pontos meghatá
rozására már kb. 20 év óta fotometriád eljárá
sokat. alkalmaznak, a módszerek fejlesztése fo- 
1 varratos Az Tntézetünkben lévő Beckman fo
tométerek egyikét lángfotome+riás gerjesztéssel 
is ös'szekabcsolva. a meghatározható elemek 
számát az alkáli, földalkáli és a ritka alkáli ele
mekre is kiterjeszthettük.

A Geokémiai osztálv szink évláb oratóriuma. 
már szintén hosszú, minteev három évtizedes 
műl-tra tekinthet ■'ússza. Ebben a laboratóriumi 
részlegben mutatkozik a legnagyobb fejlődés 
mínú p vizsgálati módszerekben, minid a vizs- 
g-Ois-H mintáik számában. A  nagvmérvil feilő- 
dést elsősorban az osztálvra háruló országos 
ri+ikpei^m nrogram nagyszámú mintára és sok 
nvorri'Jornro ki+erindő vizsgálatot igénvlő fel- 
^éatai tették múlhatatlanul szükségessé. A né
hány év alatt végrehaitott fejlesztés er°dménve- 
Vónt a színkénlaboratóriumunk a következő 
vizsgáié':^ fai+ákat tudia elvégezni:

—  Evenként mintegy ötezer mintát átlag 
.lő plemr^ vizsgál táiékoztató. félikvantitatív- 
módon. ÍFz a vizsgálati fajta a mintában lévő 
nvomelemkőncentrációkról a nagyságrendnél 
pontosabb felvilágostíást add

—  Bizonyos nyomelemek, vagy kisebb geo
kémiai elemcsooortok mennyiségi meghatározá
sát végzi különböző alapanyagú mintákban.

—  Természetes vizek nyomelemtartalmát 
határozza meg előzetes dúsítási eljárással.

—  A színképanalítifcai kimutatási határ 
alatt levő ritka elemek (pl. nemesfémek, plati
nafémek stb. meghatározását végzi előzetes ké
miai dúsítással).

—  Szilikátos kőzetek egyes főkomponenseit 
kielégítő pontosságú, gyors színfcépmódszerrel 
meghatározza.

—  Speciális gerjesiztési eljárásokat dolgo
zott ki egyes olyan elemek meghatározására, 
melyek a szokásos színképgerjesztés kapcsán 
nem mutathatók ki. Ilyen pl. a fluor, mely Ca 
jelenlétében óvatos gerjesztés mellett kialakuló 
sávos molekula-színképe alapján határozható 
meg.

Laboratóriumaink munkája megbecsülést 
szerzett Intézetünknek, ennek számtalan jelét 
tapasztaljuk. Gyakori eset, hogy újonnan léte
sülő laboratóriumok, egyetemi tanszéki labora
tóriumok munkatársainak betanítására bennün
ket kémek fel. Nem egyszer több hónapos gya
korlati időt töltenek nálunk a rokon intézmé
nyek vegyészei. Ugyancsak az egyetemek meg
keresésére szakmai gyakorlatuk alatt, vagy szak
dolgozati témájuk kidolgozásakor magasabb 
évfolyamú hallgatókat foglalkoztatunk.

Részt vesz laboratóriumunk a Berlini Föld
tani Intézet szervezésében folyó nemzetközi 
■standard kőzetminták nagypontosságú kémiai 
elemzésében és nyomelemzésében.

A  bevezetőben már kitértünk arra, hogy a 
földtani kutatás egyre inkább rátér az eredmé
nyek statisztikus értékelésére. A  Geokémiai la
boratóriumunkban évről-évre sokasodó adathal
maz statisztikus értékelését egyes részproblémák 
megoldására rendszeresen végezzük. Adott össz- 
letekre nyomelamátlagokat, súlyozott átlagokat, 
gyakorisági eloszlásokat, maximumokat, mini
mumokat számolunk. Korrelációs összefüggése
ket keresünk egyes nyomelemek között, illetve 
a nyomelemgyakoriságok és bizonyos környeze
ti-, illetve kőzetsajátossági-tényezők között. Fel
gyülemlő adatainkat vizuális lyukkártyás rend
szeren feldolgozzuk. Alapadat-kartonjainkat 
úgy szerkesztettük, hogy azokat később gépi 
adatfeldolgozás céljaira is felhasználhassuk.
A geokémiai laboratórium fejlesztési irányai

Csak azokra a fejlesztési tervekre térünk 
ki, melyek rövid idő (néhány év) alatt megva
lósíthatók, illetve melyeknek közeli megvalósí
tása megítélésünk szerint elsőrendű fontosság
gal bír. Nem emlékezünk meg a távolabbi cél
kitűzéseinkről, mert lehet, hogy ezeken a tudo
mányág időközben bekövetkező fejlődése lénye
ges módosításokat tesz majd szükségessé.

A  közeli fejlesztés részben a meglévő labo
ratóriumi módszereink továbbfejlesztésével, 
részben új laboratóriumi részleg felállításával, 
illetve berendezésével valósulhat meg.

1. A  színképlaboratórium fejlesztése
A  színkénvizsgálatoknál világszerte egyre 

gyakrabban alkalmaznak egy újabb gerjesztési 
eljárást, az ún. atomabszorpciós gerjesztési 
módszert. Hazai laboratóriumokban is már si
kerrel alkalmazzák az eljárást, pl. egy rokon 
intézménynél, a M TA Talajtani és Agrokémiai
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Kutató Intézet laboratóriumában is. Ez a ger
jesztési mód a minta alapanyagának kémiai és 
ásványtani összetételétől (,,mátrix-hatás” -tól) 
független eljárást biztosít és ezáltal az eddigi
nél pontosabb vizsgálati eredményekhez vezet. 
A  káros „mátrix-hatás” különösen a földtani 
mintaanyagok vizsgálatálnál jelentkezik, mert a 
gerjesztést a minták igen változatos alapanyaga 
(mészkő, agyag, érces minták, kőszén stb.) igen 
befolyásolja. E káros befolyásoló hatás ellen 
eddig ún. puff-erők alkalmazásával, vagy egyéb 
adalékanyagok segítségével, a gerjesztés mód
jának a körülmények szerinti változtatásával 
küzdöttek. Az atomabszorpciós eljárás elvileg 
új gerjesztési módszer, mely kizárja az előbbi 
hibalehetőséget.

Törekvésünk az, hogy részben önerőből, 
részben kiegészítő alkatrészek külföldről való 
beszerzésével erre a vizsgálati eljárásra is be
rendezkedjünk.

2. Izotópge-ofcémiai és abszolút földtani kor
meghatározási módszerek

A  hazai földtani kutatás számára két, nem 
földtani jellegű kutatóhelyen berendezett tö- 
megspektrom-éteres laboratóriumban készülnek 
földtani képződmények abszolút korára és ter
mészetes anyagok stabil izotóp összetételére vo
natkozó adatok. Bár elismerőleg meg kell álla
pítani, hogy az, említett laboratóriumoktól nyert 
adatok rendkívül hasznosak, előbb-utóbb mégis 
be kell következnie annak, hogy Intézetünkben 
is berendezkedjünk izotópvizsgálatokra, mert 
az izotópgeokémiai tudományág fejlődését fi
gyelve láthatjuk, hogy az effvre sokasodó prob
lémák maradéktalan megoldása hamarosan házi 
kezelésben működő ezirámyú laboratóriumot is 
szükségessé teszi.

Tervünk tehát az, hogy a jelenlegi hely- 
problémáinknak leküzdése után izotópgeokémiai 
csoportot létesítünk. Ennek első lépéseként a 
r, zínképberendezésünkhöz kapcsolható Fabry— 
Perot-féle interferométerünket, melyet szovjet 
kollégák segítségével sikerült új ratükröztetni, 
ismét üzembe állítjuk. A  színképek ilymódon 
nyerhető nagy felbontásából, az ún. színkép- 
htoerfinom szerkezetből már a múltban is sike
rült néhány izotópmeghatározást elvégezni. Nem 
várható azonban az, hogy ezzel a berendezéssel 
rutinszerűen készítsünk izotópvizsgálatokat, 
mert erre a módszer nem alkalmas. A  végleges 
megoldást tömegspektrométer beszerzése és 
üzembehelyezése nyújthatja csak.

A  laboratóriumaink szükséges fejlesztése 
jelen elhelyezési lehetőségünk mellett, a zsú
foltság további fokozásával azonban már nem 
valósítható meg. Vezetőségünk, látva a labora
tóriumainkban tapasztalható súlyos helyszűkét, 
arra törekszik, hogy egy külön, korszerűen 
megtervezett laboratóriumi épület létesítésével 
az anyagvizsgálat továbbfejlődését akadályozó 
helyhiányt megoldja.

Az új laboratóriumi épület a meglévő la
boratóriumaink fejlesztésén túlmenőéin új vizs
gálati ágak (mérnök-geológia, lagrogeológia stb.) 
kifejlesztését is lehetővé tenné.

Egy most létesülő laboratóriumi épület a 
korszerű laboratóriumi építési elvek alapján a 
rendeltetésének szakszerűségi és munkavédelmi 
szempontból is sokkal jobban megfelelne, mint 
az intézeti székház 70 éves műemlék épülete.

Őslénytani osztály

A  földtani anyagvizsgálat jelentős részét 
-kitevő őslénytani kutatás egységes, mai formá
ja Intézetünkben több összetevőből adódott.

Az Intézetben —  alapításától kezdődően — 
folyt őslénytani kutatás. Először a geológiai tér
képezés során gyűjtött makrofossziliák keltették 
fel a figyelmet. Ezeknek az őslénytani leletek
nek a feldolgozása és megőrzése az alapítástól 
kezdődően fontos feladata volt Intézetünknek.

Az Intézet őslénytani, rétegtani -gyűjtemé
nye külön gyűjtések és kisebb mértékben vásár
lások révén is szaporodott.

Az intézeti gyűjtemények anyagának ős
lénytani feldolgozásából, melyhez -gyakran kül
ső munkatársakat is igénybe vettek, értékes ős
lénytani, rétegtani monográfiák, leíró munkák 
jelentek meg az Intézet kiadványaiban. Ezek 
egyrésze nagy alapossággal készült, s fontos 
alapadatokat szolgáltatnak, például No-pcsa F. 
paleofiziológiai monográfiája és Tasnádi Ku- 
bacsfca A.: „Paleobiológi-ai vizsgálatok Magyar- 
országon” c. tanulmánya ma is helytálló bioló
giai értékelés-eket tartalmaznak.

Nagyrészük azonban revízióra szorul, nem
csak morfológiai, hanem nomenklatúrái szem
pontból is. Így például a Budapest környéki 
felsőtriász molluszk-afaunákat (Vadász E., Ku- 
tassy E. leírásai után Góczán F. (1961) revideál
ta, s a fajokat sztratigrafi ailag értékelte, meg
állapítva szint jelző -értéküket.

A  makró-maradványok gyűjtése és vizsgá
lata mellett, bár nem szervezetten, d-e viszony
lag korán megkezdődött a mikromaradványok 
vizsgálata is. Az Intézet 1887. -évben kiadott Év; 
Jelentése pl. már számot ad Pantocsek J. Ba- 
cillariákat tartalmazó gyűjteményéről is.

A  földtani nyersanyagkutatás mélyfúrási 
anyagának feldolgozására 1929-ben létrehozott 
fúrási laboratóriumban mikropaleontoló-giai 
vizsgálatok is helyet kaptak, a fúrásanya-gok 
makroszkópos feldolgozása mellett. A z Intézet 
Évi Jelentések köteteiben Majzon L. mélyfúrá
si laboratóriumi jelentései számolnak be a mik- 
ropaleontológiai eredményeikről. A  fúrásianyagok 
iszapolási maradékából kikerülő Foraminifera, 
Radiolaria, Spongia, Echino-dermata, Lamelli- 
branchiata, Gastropoda, Ostracoda és Pisces- 
rmaradványok közül csupán a Foraminifera és 
Ostracoda fauna vizsgálatát végezték rétegazo
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nosítási céllal, többnyire gyorshatározási mód
szerrel.

Az Intézet 1950-es Évi Jelentése ad hírt az 
Őslénytani Osztály megalakulásáról, ill. műkö
déséről. Az osztályon Vígh Gy. vezetésével 
Szörényi E. és Kretzoi M. makrofossziliák (ten • 
geri sünök és gerinces maradványok) vizsgála
tát végezték. A  Foraminifera- és Ostracoda- 
vizsgálatok egyidejűleg a mélyfúrási laborató
riumban folytak tovább. 1951-től a palynológiai 
kutatómunka előkészítése céljából, módszertani 
vizsgálatok kezdődtek az üledékes kőzettani la
boratóriumban .

1953-tól a mélyfúró laboratórium, mint 
anyagfeldolgozó osztály folytatta munkáját. Az 
1954-től 1957-ig terjedő időben a mecseki liász 
feketefcőszénösszlet komplex anyagvizsgálata 
folyt, amelynek egyik jelentős részét a liász 
palynológiai vizsgálata jelentette. A z 1957— 58. 
évektől önálló osztályokon (kémiai, ásványkő
zettani és őslénytani), specializáltam folyik to
vább az anyagfeldolgozó munka.

Az őslénytani anyagvizsgálat szerves része 
lett az Intézet földtani tájegységek keretében 
folyó kutatásának.

Az őslénytani feladatok növekedésével az 
osztály létszáma és műszerezettsége egyaráni 
jelentősen gazdagodott. Az őslénytani osztály a 
sajátos vizsgálati igényeknek megfelelően há
rom módszertani csoportra tagozódott:

a) Mikrofitopaleontológiai csoport (5 szak
ember): A csoport elsősorban kovavázú egysej
tűek (Diatomák, Silicoflagellaták, Monadophy- 
ták, Dinoflagellaták, Hystrichosphaeridák stb.) 
és spóra-pollen anyag vizsgálatával foglalkozik.

b) Mikrozoopaleontológiai csoport (7 szak
ember) : A  csoport Coccolithophorida, Nanno- 
plankton, kis és nagy Foraminifera, valamint 
Ostracoda vizsgálatokkal foglalkozik.

c) Makrofossziliákat vizsgáló csoport (5 
szakember): A  munka jelenleg elsősorban La- 
mellibramchiaták és Gastropodák feldolgozására 
irányul.

Ezzel a szervezettséggel az előzőleg egyéni 
leletektől függő, rendszertelen őslénytani vizs
gálat, tervszerű, korszerű, céltudatosan irányí
tott kutatássá alakult. S az előző időszakok vizs
gálataihoz viszonyítva a makroleletek vizsgála
táról — azok megtartása mellett —  a mikrole- 
letek értékelése felé tolódott el a kutatás súly
pontja.

Hasonlóan a világ más részein kialakult 
vizsgálati irányokhoz, e vizsgálatok előkészíté
séhez megfelelő laboratóriumokat szervezett az 
Intézet.

További fejlesztésként bevezettük az üle
dékes eredetű paleozóos képződmények anyag- 
vizsgálatát: palynológiai, Foraminifera, Cono- 
donta és makrofaunára vonatkozóan. Egyelőre 
a feltárási kísérletek folynak.

A  feltárási módszereink sokrétűek. A  dia- 
torna feltárás klasszikus módszerei mellett, az 
agyagos kőzetek vizsgálhatóvá tétele érdekében 
vezettük be a Komplexon III. vegyszeres feltá
rást, jó eredménnyel, a feltárási időtartam lé
nyeges megrövidítésével. A  palynológiai feltárá
sokat, laboratóriumunkban kikísérletezett eljá
rások szerint, a feltárandó anyag minőségének 
megfelelően végzik.

A  mikropaleontológiai, mifcroplankton, 
palynológiai vizsgálatok jelentősége a leletek 
diszpergált voltában van. A  hatalmas mennyi
ségben termelt, a vizek, szél által szétszóródó 
maradványok, a mindenirányú pusztító ténye
zők hatása mellett is, általában elegendő meny- 
nyiségben fosszilizálódnak ahhoz, hogy a kőze
tekből laboratóriumi fiziko-kémiai eljárással 
vizsgálatra előkészítve értékelhető adatokat 
szolgáltassanak.

A  molluszka vizsgálatok az iszapolás álta
lános bevezetésével is 'kisméretű ősmaradványok 
nagyobbmértékű figyelembevétele felé tolódtak. 
A kisméretű molluszkák —  éppen méretük 
miatt -— nagyobb mennyiségben, jobb megtar
tási állapotban kerülnek elő aránylag kis kőzet
mennyiségből is. Az így nyert teljes molluszka- 
íaunán végzett statisztikus kiértékelő munka a 
korábbiaknál pontosabb adatokat szolgáltat.

Míg a kisméretű molluszkák, ill. a Fora- 
miniferák jelenléte is —  bizonyos mértékig sza
bad szemmel észlelhető még magmintákban is 
—• addig a mikromaradványok jelenlétére a kő
zetgenetikai körülményekkel összefüggő szín 
és szemcsenagyságbeli körülmények utalnak 
(Nagy 1957).

Az adott keretek között kialakult az osztá
lyon egy korszerű specializálódás különböző 
rendszertani egységek és geológiai időegységek 
szerint. Elmondhatjuk, hogy az Őslénytani Osz
tályunk átvette és végzi mindazokat a korszerű 
vizsgálatokat, amelyek a vizsgálati anyagokból 
adódtak, s amiket világviszonylatban a paleon
tológusok végeznek. A  kutatók legtöbbje hosz- 
szú évek óta végzi vizsgálatait, s így alapos 
gyakorlati és szakirodalmi ismeretekkel, szak
avatottan nyúl vizsgálati anyagához. Egy-egy 
vizsgálati mód, illetve rendszertani egység ki
terjesztése —  főleg a helyhiányból adódóan — 
a kutatói és technikusi létszám tovább nem nö
velhető volta miatt sem a taxionomiai, sem a 
geológiai időegységek szempontjából nem tö
rekedhet teljességre. így a hazai, egyéb őslény
tani kutatóhelyek vizsgálatai egészségesen egé
szítik ‘ki Intézetünk vizsgálatait.

Jelenleg mindhárom csoportban őslényta
ni alapkutatás jellegű vizsgálatok is folynak 
(a kovavázú egysejtűek-, palynológiai-, Forami
nifera és molluszkaikutatás terén) az Intézet tér
képező osztályainak munkájához kapcsolódva, 
az alapszelvények feldolgozása során. Elkészült 
a magyarországi pannon biosztratigráfiai, me-
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űseki miocén palynológiai és Foraminifera, a 
törtön molluszka monográfia, a dorogi eocén— 
oligocén palynológiai, az oligocén Foraminife
ra, az eocén molluszka monográfia. Előkészület
ben van a mecseki miocén diatoma, szenon paly- 
nológia, kréta Foraminifera monográfia. Az el
készült, ül. előkészületben levő dolgozatok kor
szerű mikroszíkópi, finomszerkezeti, morfológiai 
analízisen nyugvó statisztikus értékelések, szá
mos paleocönológiai, paleobiológiai, faciológiai, 
paleoklimatológiai, ősföldrajzi eredményt szol
gáltatnak, s a további vizsgálatok alapját alkot
ják. A z ezekből következő alkalmazott kutatá
sok párhuzamosan folynak, mint a térképező 
munka biiosztratigráfiai adatszolgáltatói.

A  vizsgálatok alaposságát szolgálja a vi
lágirodalmi és saját taxionomiai adatait feldol
gozó kartotékrendszer. Kétféle kartotékrendszer 
készül. Az egyik a geológiai térképen feltünte
tett, különböző koroknak megfelelő színkulcs- 
csal megegyező palynológiai, diatoma és fora
minifera karton, s a másik a lyukkártyarendsze- 
rű faj, ül. irodalmi karton. Mindkettő nélkülöz
hetetlen a tudományos adatok áttekintése szem
pontjából és csak ez a módszer vezet a határo
zások meggyorsításához. Jelenleg a kovavázú 
egysejtűekről 5 000 db, a palynológiában 12 000 
db, a Foraminifera kutatásban 500 db kartoték, 
a molluszkavizsgálatok fajkartonjaiból 300 db 
lyukkártya készült el. Megindult az irodalmi 
lyukkártya kartoték készítése is.

Az osztályon folyó vizsgálatoknál törek
szünk a különböző vizsgálati eredmények ösz- 
szehangolására, ami úgy oldható meg, ha a tere
pi -osztályok ugyanazon mintákat az őslénytani 
Osztályra többféle vizsgálatra is leadják. Ezt a 
nagyon helyes elvet kívánatos tovább fejlesz
teni, mert az esetleges kevés részadat összesíté

séből az egykori paleobiológiai együttesre ilyen 
módon jobban lehet következtetni és a biosztra- 
tigráfiai adatszolgáltatást megbízhatóbbá teszi.

GEQLOGICAL MATERI ALS-TESTING AT THE 
HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL INSTITUTE: 
PRESENT-DAY CONDITION, RESULTS 

AND DEVELOPMENT TRENDS

by

M. Földvári—Vogl, E. Nagy, G. Richák

At the Hungáriám Geolagical Imsititute, three de- 
pantmenits aire c-omeemed with -the t-asitimg oí geölogiical 
materiális: the Mimiaralo—Peirotgraphic Laboratory, th-e 
Geoohemíico—Chemical Liaboratary, and (the Paleon- 
toil'Ogi-cal D-epantmenlt.

A ll of the three d-epantments inaiké efforts to pro- 
vi-d-e pl-enty of mamáfoüd, up-to-dafe iruformaition im 
campliainoe wilth the növel app-roaoh-eis of -geo-logi-cal 
reseairch. Besdde the ample gamme of analyses being 
oair-ried on, the tremdis- am-d haodi-caps of fuirtiher d-eve- 
lopmeruts have alsó beem revi-ewe-d.

CoBpcMeHHoe nojiowemie, pe3yjibTarbi 
h uanpaBJieHHn b pasBHTHM amaJ1M30B reojiormiecKHX 
MaTepHajiOB’ b BeHrepcKOiw reojiorimecKOM MHCTHTyre

M. (PeAbdeapu— <t>oz.i, 3. Ilaöb, F. P uuiük

AHauii3bi reojiorHMecKHx MarepnajiOB npoBOflHTCH pa- 
6oTHHi<aMii Tpex KpynHbix OTfleaoB: MHHepajio-neiporpa- 
4>HqecKoií jiaöopaTopnn, reoxiiMHKO-xHMimecKofí jiaöopa- 
xopHH h naJieoHTOJiorH'iecKoro OTflejia.

OSiuhm CTpeMJieHHeM Bcex sthx Tpex OT.ne.noB hbjih- 
eTCH nonyieHHe b cooTBeTCTBHH c hobumh HanpaBJieHHH- 
mh b reojiorHqecKHX HCCJieAOBaHHíix dojibworo KOJirme- 
CTBa pa3H006pa3Hb!X H COBpeMeHHblX 3H3JlHTHHeCKHX ASH- 
Hbix. Hapflfly c nepemaeM bhaob npoBOAflmnxcfl b HacTOH- 
mee BpeMB aHannTHMecKHx paSoT b cTaTbe Taione yi<a3bi- 
BaiOTCH HanpaBJieHHH B pa3BMTHH 3THX paÖOT H B03HH- 
KaroiuHe npii stom npenpHTCTBHfl.
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