
Az 1969-1970. évi nem feltárásos jellegű földtani kutatások
célkitűzései

Í r t á k :  Bohn Péter és Horn János

A nehézipari miniszter és a Központi Föld
tani Hivatal elnökének 23/1968. NIM—KFH 
számú utasítása alapján 1969. január 1-től új 
finanszírozási rendszer lépett életbe a magyar- 
országi földtani kutatások terén. Ennek értel
mében a központi földtani költségvetési hitel
keret terhére valósítandó meg a szilárd hasz
nosítható nyersanyagok zömének kutatása az 
előkészítő fázistól a részletes fázisig, mind fel
tárási, mind pedig anyagvizsgálati és dokumen
tációs téren.

A korábban megismert ásványi nyersanyag 
indikációk feltárásos megkutatásának egyre fo
kozódó mértéke strukturális változást okoz a 
tágabb értelemben vett földtani kutatások vo
natkozásában. Egyre inkább előtérbe kerül a 
már feltárt ásványi nyersanyagok különböző 
célú hasznosíthatósági, technológiai vizsgálatai
nak szükségessége, a népgazdasági igények 
egyre szélesedő skálája következtében. Szüksé
gesnek látszik ezért szakembereinket tájékoz
tatni különböző, nem feltárás jellegű földtani 
kutatási témák célkitűzéseiről, amelyeket vég
rehajtottak, illetőleg amelyek folyamatban van
nak az utóbbi két esztendőben.

A továbbiakban közölt összeállítás tehát nem  
a kutatási eredmények közzétételét jelenti, ha
nem az ásványi nyersanyagok minősítő és tech
nológiai; geofizikai jellegű vizsgálatok; ritka- 
fém-technológiai kutatások és egyéb anyagvizs
gálatok célkitűzéseinek rövid körvonalazását 
adja. A kutatási eredmények részletes ismerte
tését a vonatkozó rész-, ill. zárójelentések tar
talmazzák.

I. ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK MINŐSÍTŐ 
ÉS TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATAI

Borsodi kőszenek kokszolhatósági vizsgálata.
Hazai szenek kéntartalmának hasznosítása.
Rosszminőségű kőszenek dúsítása.
Tatabányai szén komplex felhasználása.
A Kisalföld Rábától Ny-ra eső része pannon

nál idősebb rétegvizeinek hidrogeológiai vizsgá
lata az eddigi adatok tükrében.

Hazai bauxitok dúsítása.
Hazai bauxitok dúsíthatósága.
Talajjavításra szolgáló tőzeg és lignitpor ha

tékonyságának fokozása salétromsavas és am- 
móniás kezeléssel.

Hazai bentonitok pelletezése.
Hazai zeolittartalmú riolittufák felhasználási 

lehetőségének vizsgálata.

Mesterséges zeolitok előállítása.
Hazai magmás kőzetek olvasztásával-újrakris- 

tályosításával kapcsolatos kísérletek és ásvány
kőzettani vizsgálatok elvégzése.

Mázai riolittufa vizsgálata.

II. GEOFIZIKAI KUTATÁS
Épületek földrengésveszélyeztetettsége. 
Geofizikai és karszthidrológiai tényezők köl

csönhatása.
Kőzetfizikai paraméter vizsgálat. 
Neutronaktivációs elemanalitika. 
Paleomágneses kutatás.

III. RITKAFÉMKUTATÁS
Mecseki alsóliász kőszénösszlet ritkafémkuta- 

tása.
Rendszeres ritkafémtájékoztatás. 
Ritkaföldfémek előállítása.
Ritkafém emissziós színképanalízis. 
Ritkaföldfémek röntgenfluoreszcenciás vizs

gálata.
Ritkaföldfém vegyületek analizációs tisztítási 

és felhasználási kísérletei.

IV. EGYÉB KUTATÁSOK
Ásványi nyersanyag készletmérlegszámítás 

gépesítése.
Bányavédelmi célzatú hidrogeológiai kutatás 

gazdaságos módszerének és részletességének 
meghatározása, továbbá a vízveszély szerepe 
a műrevalóság megítélésénél.

Előzetes Országos Tőzegkataszter.
Laza üledékes kőzetek fizikai vizsgálata. 
Magyarországi regionális felszínalatti víz

készletének felmérése.
Magyarországi szerpentinek vizsgálata. 
Szénhidrogénkutatásök gazdaságossági kérdé

seinek vizsgálata.
Tégla és cserépanyag típusok komplex vizs

gálata.
Tömegspektrométeres izotópgeokémiai vizs

gálatok.

I. ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK MINŐSÍTŐ 
ÉS TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATAI*
B o rso d i k ő s ze n e k  k o k szo lh a tó sá g i v iz s g á la ta

A  Borsod megyében termelt barnakőszenek 
kokszolhatósági vizsgálatait többéves kutatási 
program alapján végzi a Bányászati Kutató In
tézet.

* Egyes kutatási témák megvalósítása más tárcával 
közös finanszírozásban történik.
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1969. és 1970. években a kísérletek az alábbi 
célkitűzés érdekében történtek.

Előre kidolgozott m intavételi terv  alapján a 
különböző telepek laboratórium ai minősítő vizs
gálatának elvégzése, továbbá néhány típus
m inta mosása ahidrálása és a term ékek, ill. 
eredeti m inták félüzemi koksztechnológiai mi
nősítő vizsgálatainak lefolytatása, valam int a 
fenti kétlépcsős m etodikának üzem kísérleti te r
mékekkel történő vizsgálati kiegészítése, am ely
re lehetőséget nyú jt a Győri Gázgyárban az 
Edelény III. aknabeli szénnel végzett kóksz 
próbagyártás és ennek a term éknek a Lenin Ko
hászati M űvekben történő egyhetes ércdarabo- 
sítási célra történő felhasználása.

Az edelényi barnakőszén vizsgálatán kívül a 
Feketevölgy I. akna; Erenyő lejtakna.; Tervtáró
IV. tp; típusm intáira is k iterjed t a kutatás.

Hazai szenek kéntartalm ának hasznosítása

A m agyar szenek közism erten nagy kén tar
talmúnk és ez sok esetben a felhasználását ne
hezíti, ill. akadályozza. így a magas kéntartalom  
jelenti a legfőbb hátrány t a m agyar szenek ko
hászati felhasználásánál, valam int az újabb le
vegő-tisztasági . rendelkezések értelm ében a 
nagyvárosokba telep íte tt ipari fogyasztóknál és 
a városi háztartásokban.

Magyarországon érdem i kénelőfordulással 
nem találkozunk, ezért indokoltnak látszik az 
a törekvés is, hogy a kén tarta lm at hasznosítsák. 
Ez a törekvésünk egyezik a külföldi tapasztala
tokkal is.

A hasznosítás megfelelő m ódjának kiválasz
tását azonban nehezíti, hogy a magyarországi 
Szenekben a kén m egjelenési form ája nem  elég
gé ismert, valam int még nem vizsgálták meg 
kellő részletességgel a hazai szeneinkre vonat
kozóan a kén vándorlását az előkészítés és szén
feldolgozás folyamán.

A Bányászati K utató Intézet többéves m un
kája során a fenti problém ák m egoldását vizs
gálja. .

Rosszminőségű kőszenek dúsítása
A  Bányászati K utató Intézet 1969. és 1970. 

év folyam án a  kisfűtőértékű; agyagos, palás 
barnakőszenek kolloid m ódszerrel történő dú
sítási lehetőségeit ku tatta .

A kísérletek célkitűzése a borsodi, nógrádi és 
tatabányai eredetű, nagy ham utartalm ú szén
m intákból ütközéses nyírással felületaktívanyag 
jelenlétében előállított diszperzióból centrifu- 
gálással a meddő és éghető anyagrészek szétvá
lasztási lehetőségeinek tisztázása volt. További 
feladatként a kutatás k iterjed t a nógrádi, bor
sodi és tatabányai palás kőszénre a széndúsítási 
optimális feladata és a dúsítási eljárás gazda
ságossága vonatkozásában.

Tatabányai szén kom plex felhasználása

A  m ár korábbi években m egkezdett kutatási 
és technológiai kísérletek fo lytatására adott 
megbízás alapján a Tatabányai Szénbányák 
vizsgálja a szén kom plex felhasználására vonat
kozó technológiák kidolgozását.

A  Kisalföld Rábától Ny-ra eső része pannonnál 
idősebb rétegvizeinek hidrogeológiai vizsgálata 
az eddigi adatok tükrében

A. kutatási tém a keretében a Bányászati K u
tató Intézet a Kisalföld Rábától N y-ra eső ré
szén különböző céllal foly tato tt földtani ku ta tá 
sok eddigi eredm ényeit hidrogeológiai szem-: 
pontból egységes szemlélet tükrében elemzi.

Hazai bauxitok dúsítása

A Veszprémi Vegyipari-Egyetem  Ásványtani 
Tanszéke 1969. évben a rosszminőségű bauxitok 
dúsíthatóságát vizsgálta kolloid módszerrel.

A kutatás fő célkitűzése olyan eljárás kidol
gozása, amely egyrészt lehetővé teszi a bauxit 
peptizációját m echanikai-kém iai eszközökkel na
gyobb m éretekben is gazdaságosan, m ásrészt 
ennek segítségével megoldani a szabad alum í
nium ásványok és az agyagásványok szétválasz
tásá t a bauxit nemesítéséhez.

Hazai bauxitok dúsíthatósága

A  Bányászati K utató Intézet 1969. évben elő
zetes kísérletsorozatot végzett hazai alacsony 
m odulusú bauxitok dúsíthatóságára.

A hőkezeléssel növelt hidratációképesség 
m ellett az ütközéses nyírással történő diszper- 
gálással végzett 'kis m odulusú és jóminőségű 
bauxitok öszehasonlító analízisét, ill. használ
ható bauxitdúsítási m etódus kidolgozását tűz
tük  k i feladatul.

Talajjavításra szolgáló tőzeg és lignitpor haté
konyságának fokozása salétromsavas és ammó- 
niás kezeléssel

Külföldön kísérletek folynak a tőzeg, valam int 
barnakőszénből nyerhető hum in-sav, vagy köz
vetlenül a tőzeg, ill. barnakőszéngyártás céljára 
történő nem esítésére, annak foszfor, nitrogén, 
nyom elem  ta rta lm án ak . dúsítására.

A kutatás során — m ely m unkát a. Bányá
szaki K utató Intézet végzi — a lignitpor és a tő
zeg n itrogéntartalm ának növelésével foglalkoz
nak.

Hazai bentonitok pelletezése

1969. évben az Ózdi Kohászati Üzemek K u
tatási Osztálya elvégezte a magyarországi ben
tonitok értékelését pelletezés szempontjából.
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A kutatás célkitűzését az alábbiak képezték:
A nagyüzem i pelletgyártás kikísérletezése 

céljából több fa jta  bentonitnak cem ent-finom - 
ságú őrlési, különböző összetételű vasérckon- 
centrátum , bentonit szárazelegy készítése az 
optimális keverési arány beállítása, laborató
rium i tányéros pelletelőállítás, a pelletek ejtő 
szilárdságának vizsgálata, a pelletek kiégetési 
módozatainak tisztázása.

Üj finom kerám iai nyersanyagok kutatása
A Szilikátipari Központi K utató és Tervező 

Intézet 1969. és 1970. években új finom kerá
miai nyersanyagok minősítő és nemesítő kísér
leteit végezte. A Tokaj-i hegység nemesagyag 
előfordulásain végrehajto tt kom plex vizsgálat- 
sorozat fő célja az im port nyersanyagokkal 
egyenértékű új hazai finom kerám iai nyersanya
gok előállítási és dúsítási lehetőségeinek tisztá
zása volt.

Hazai zeolittartalm ú rio littu fák felhasználási 
lehetőségének vizsgálata

A szakirodalomból ismert, hogy egyre széle
sebb körben alkalmazzák a nagy klinoptilolit 
tartalm ú zeolitokat radioaktív szennyvizek tisz
títására. A rendelkezésre álló geológiai adatok 
szerint hazai zeolitjaink tekintélyes százaléká
ban tartalm aznak klinoptilolitot. A fejlődő 
nukleáris ipar egyre jobban megköveteli, hogy 
olcsó, a term észetben előforduló, lehetőleg mi
nimális előkészítést igénylő anyag álljon ren 
delkezésre a radioaktív hulladék, ill. nehézvizek 
tisztítására.

Megbízás alapján a Bányászati K utató In té
zet fenti tém a részbeni megoldását tűzte ki cél
jául.

Mesterséges zeolitok előállítása

A Veszprémi Vegyipari Egyetem  Á sványtani 
Tanszéke a mesterséges zeolitok előállítására 
hazai nyersanyagokból és a jó adszorpció ké
pességű szilikátok tiszta agyagásványokból tö r
ténő előállítási ■ lehetőségének vizsgálatát vé
gezte el.

Hazai magmás kőzetek olvasztásával-újrakris- 
tályosításával kapcsolatos kísérletek és ásvány
kőzettani vizsgálatok elvégzése

A  ku tatás célja — m elyet az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Term észettudom ányi Kar 
Kőzettan-Geokém iai Tanszéke végez — a kü 
lönböző hazai ultrabázisos, bázisos, és neutrális 
kőzetek, továbbá kőzetkeverékek újrakristályo- 
sodási körülm ények m eghatározása, valam int a 
vizsgálati eredm ények alapján a szilikátipari
kerám iai nyersanyagként felhasználható mag
más kőzetek kiválasztása.

Mázai riolittufa vizsgálata

A  Bányászati K utató Intézet, Építéstudom á
nyi Intézet, az ÉVM Szilikátipari Központ K u
tató és Tervező Intézet és a Tolna megyei Épí
tőanyagipari V állalat többéves program  kere
tében végezte, ill. végzi a Mázai rio littufa vizs
gálatát az alábbi célkitűzések alapján:

— gazdaságos építőanyagipari hasznosítás
— ipari szennyvíztisztítás
— káros sugárzó anyagok elnyelőképességi 

kísérletei
1— rádióaktív szennyvíztisztítás.

II. GEOFIZIKAI KUTATÁS 

Épületek földrengésveszélyeztetettsége

Az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  Geofi
zikai Tanszéke, ill. a Földmérő és Talajvizsgáló 
V állalat 1969. és 1970. években előkészítő ku
ta tást foly tato tt regionális földrengésveszélyez- 
tetettségi térkép elkészítési m etódusának kidol
gozására. A kutatás célja volt a  Budapest te rü 
letére készítendő 1:25 000-es m éretarányú föld- 
rengésveszélyeztetettségi térkép  adatregisztrá
ciós és számítógépes feldolgozási módszerének 
konkrét szelvényekben történő alkalmazása.

Geofizikai és karszthidrológiai tényezők köl
csönhatása

1969—1970. évben több évre tervezett kutatás 
beindulásaként a Vízgazdálkodási Tudományos 
K utató Intézet Jósvafői K utatóállom ásán vé
gezte a geofizikai tényezők hatása a karsztvizek 
mozgásviszonyaira című tém a vizsgálatát. Az 
első két év fő célkitűzése az összefüggés exact 
m eghatározása volt a  karsztforrások vízhozam- 
változása és a földi gravitációs erő tér luniszolá- 
ris változásai között, valam int szeizmográf 
üzembehelyezésével többéves adatsor feldolgo
zása a földkéregben jelentkező árapály m echa
nizm usára és időbeli változásaira vonatkozóan.

K őzetfizikai paraméter vizsgálat

A  ku tatás célja — m elyet a M agyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet végez —  a 
hazai földtani tájegységek jellemző rétegsorát 
és a fiatal üledékekkel k itö ltö tt m edencék alap- 
hegységét reprezentáló kőzetm inták kőzetfizi
kai param étereinek vizsgálata. A m intákon té r
fogatsúly, mágneses szuszceptibilitás, szeizmi
kus sebesség és porozitás vizsgálatok végzése 
történik. A kőzetm inták szuszceptibilitásának 
pontosabb vizsgálatára gerjesztett mágneses tér 
segítségével is kísérletek történnek. A m inták 
radiom etrikus m eghatározását ill. négy kompo- 
nensű elemzését a Mecseki Ércbányászati Vál
lalat végezte.
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Neutronaktivációs elemanalitika
Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1969. és

1970. évben Mecsek hegységi és Bakony hegy- 
ségi kőzetek neutronaktivációs elem analitikai 
vizsgálatait végezte a módszer földtani alkal
mazhatóságának kikísérletezése céljából. Az In
tézet radiológiai csoportja által kifejlesztett ön
működő berendezéssel a m élyfúrásból és felszíni 
kőzetanyagból származó m inták alum ínium  és 
szilícium súlyszázalékos m eghatározása volt a 
kutatás célkitűzése. A m éréseket többszöri ellen
őrzés és kontroli-vizsgálatok segítségével ponto
sítják a kísérlet során. Az eredm ények feldol
gozása elekronikus számítógép segítségével tö r
ténik.

Paleomágneses kutatás
Az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  Geofi

zikai Tanszéke 1969. és 1970. években a Bör
zsöny hegység miocén vulkáni kőzetein végzett 
vizsgálatokkal regisztrálta a helvéti tortonai 
emeletben a mágneses polaritás irányának vál
tozásait. A kísérletek célja a földmágneses tér 
polaritás változásainak az ún. térfordulásnak 
az időben regisztrálása a pillanatnyi földm ág
neses térirány t és a stacionális állapotú pa
leomágneses térirány t jelző kőzetek elkülöníté
sével.

III. RITKAFÉM KUTATÁS

Mecseki alsóliász kőszénösszlet ritka fém kuta- 
tása

A  kutatás célja — m elyet a Mecseki Szén
bányák végez — a  mecseki alsóliász kőszénössz- 
letben végzendő ritkafém  kutatása.

Rendszeres ritka fém  tájékoztatás

Az Országos Műszaki K önyvtár és Dokumen
tációs Központ a döntés előkészítő m unka meg
könnyítése érdekében rendszeres ritkafém  tá 
jékoztatást végez.

A döntés előkészítő tájékoztatás célja, hogy 
a ritkafém ek előfordulásával, kinyerhetőségé- 
vel és felhasználással kapcsolatos külföldi 
konkrét adatokról rendszeres és folyamatos 
gyűjtést, rendszerezést, és időszakonkénti elem
zést kaphasson a  Ritkafém  Tárcaközi Koordi
náló Bizottság, m elynek feladata a hazai ellá
tás, ezt elősegítő kereskedelm i és ipari, vala
m int kutatási és fejlesztési tevékenység koor
dinálása, ül. biztosítása.

Az adatok gyűjtése a M agyarországon fel
lelhető összes elsődleges forrásokra, továbbá — 
referatív  és jeladó közlések nyomán — csak 
külföldön található elsődleges, ill. másodlagos 
forrásokra is kiterjed.

R itkaföldfém ek előállítása
A Mecseki Ércbányászati Vállalat K ísérleti 

K utatási és Autom atizálási Üzeme 1969. évben 
egyedi ritkaföldfém  előállítási technológiák k i
dolgozását végezte. A kutatás célja ez évben 
a koreai monacithomok feldolgozásából szárm a
zó egyedi ritkaföldfém koncentrátum ok közül az 
ittrium oxid nagylaboratórium i előállítása extra- 
hációs ittrium kinyerés és egy kromatográfiás 
tisztítóberendezés kialakítása, valam int 1—5 kg 
3N tisztaságú ittrium oxid előállítása.

1970. évben az alábbi célok megvalósítása 
érdekében folytatta  m unkáját:

Technológiai kidolgozása könnyű lantanidák 
(Ce, La, Nd, Sm) koncentrátum ainak előállításá
ra  extrakcióval és krom atográfiás tisztítása, to
vábbá ionmentes víz előállítási technológiájának 
kidolgozása. A technológiai kutatásokhoz szük
séges analitikai kísérletek és vizsgálatok elvég
zése, szintén az 1970. évi célkitűzésben szerepel.

Ritkaföldfém ek előállítása

A ritkaföldfém ek laboratórium i m éretű elő
állítása tém ájú  kutatási program ot a Fém ipari 
K utató Intézet 1969—1970. években hajto tta  
végre a Ritkafém  Tárcaközi Koordináló Bizott
ság javaslata alapján.

Mecseki Ércbányászati Vállalat által előállí
to tt oxid koncentrátum ból előállítható ritka- 
földfémek laboratórium i kinyerési technológiá
jának kidolgozása volt a ku tatás első célja. En
nek során a halogenidek előállítása és tisztítása, 
a tisztafém ek sűrítési módszereinek kidolgozása, 
a cerit- és ytterföldek sűrítése képezték a rész
célkitűzéseket.

A kutatáshoz a Fém ipari K utató Intézetnek 
adaptálnia kellett az országban megelőzően vég
zett analitikai kísérletek eredm ényeit.

A m unka során tervezni kelle tt egy laborató
rium i sűrítő  reaktor üzem behelyezését is.

A kutatás másik fázisát nagytisztaságú va- 
nádium , tantál, niobium  fém ekkel kapcsolatos 
kísérletek képezték. Ennek során jodidos elő
állítási technológia kidolgozása szerepelt cél
kitűzésként.

A kísérletek végső céljaként vanádium  tan 
tá l és niobium  fémek és vegyületek előállítása 
szerepelt, külföldi értékesítéses hazai felhasz
nálási terü letek  kiszélesítése szem pontjából al
kalm as gazdaságos technológiák révén.

R itka fém  emissziós színképanalízis

A  Debreceni Kossuth Lajos Tudom ányegye
tem  Szervetlen és Analitikai-K ém iai Intézete a 
m egbízásunk alapján kidolgozta az LasOs, a 
Ce02-es NdüQs tartalm ú alapanyagokban előfor
duló szomszédos rendszám ú ritkaföldfém  _szeny- 
nyezők m eghatározási módszerét emissziós szín- 
képelemzéssel. A modellsorozaton spektrográ- 
fiai és spektrom etriai eszközökkel egyaránt el
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végzett vizsgálatok a ritkaföldfém ek egymásra 
és az elektródákra történő zavaró effektusának 
m eghatározása m ellett a szennyezések kim u- 
tathatóságának alsó határait is k im utatják.

Ritkaföldfém ek röntgenfluoreszcenciás vizsgá
lata

A Fém ipari K utató Intézet 1970. évben ritka- 
földfémek röntgenfluoreszcenciás m eghatározá
sa céljából végzett kutatásokat.

A ritkaföldfém ek egyre szélesedő alkalm a
zási terü lete m egkívánja az analitikai módsze
rek fejlesztését m ind ércek, oxidok ritkaföldfém  
tartalm ának, m ind pedig egyedi ritkaföldfém  
koncentrátum ok idegen szennyezőinek megha
tározása céljából.

A kutatás célkitűzése a m inták feltárási, elő
készítési módszerének kidolgozását is ta rta l
mazta, valam int etalonkészítést válla lt a meg
bízott, am elynek alapján értékelő számítás me
todika kidolgozása is lehetővé válik.

Ritkaföldfém  vegyületek  analizációs tisztítási és 
felhasználási kísérletei

A Központi Fizikai K utató Intézet 1969. év
ben különböző ritkaföldfém  vegyületek analizá
ciós tisztítási és felhasználási k ísérleteit végezte 
el a Ritkafém  Tárcaközi Koordináló Bizottság 
javaslata alapján.

Az analitikai kutatásokat elsősorban ritka
földfém koncentrátum ok komponenseinek, va
lam int egyedi ritkaföldfém  készítm ények 
szennyezőinók m eghatározására szolgáló m ikro- 
krom atográfiás analitikai m ódszer segítségével 
valósultak meg.

A ritkaföldfém ek elválasztása és tisztítása 
céljából monacit eredetű koncentrátum ok ion
cserés feldolgozását kísérletezték ki.

Felhasználás szempontjából a tém a kereté
ben olyan ritkafém  vegyületek kerü ltek  vizsgá
lat alá, amelyek különleges mágneses és optikai 
sajátságaik révén a m ikrohullám ú technikában 
a számológépek memória anyagaként, laser su 
gárforrásként, izzólám pagyártásnál, színes tele
vízió fényporanyagaiként stb. terü leteken  gya
korlati alkalmazást nyernek. így ritkaföldfém  
ortoferritek, kloridok és oxi-kloridok vizsgála
taira  terveztük a kísérletek elvégzését.

IV. EGYÉB KUTATÁSOK
Á sványi nyersanyag készletm érleg számítás gé
pesítése

A Nehézipari M inisztérium  Ipargazdasági és 
Üzemszervezési Intézete 1969. és 1970. évben 
kutatást foly tato tt ásványvagyon m eghatározá
sa és készletm érleg készítése elektronikus szám í
tógéppel történő megoldására. A kutatás célja a 
m érlegek és készletek m atem atikai szám ításai
nak m ódszertanilag és tartalm ilag  történő meg
alapozása, valam int egységes adatszolgálati 
rendszer kidolgozása elsősorba építőipari nyers
anyagok vonatkozásában, továbbá konkrét gépi

program  végrehajtása legalább tíz építőipari 
nyersanyag készlet-m érlegének számítására.
Bányavízvédelm i célzatú hidrogeológiai kutatás 
gazdaságos módszerének és részletességének 
meghatározása, továbbá a vízveszély szerepe a 
műrevalóság megítélésénél

A tém a keretében kidolgozandó tém ák az 
a lábbiak :

— a geohidrológiai adottságok minőségi és 
m ennyiségi kapcsolatai és szerepe a m ű
revalóság megítélésében,

— a nyersanyagelőfordulások bányavízvédel
mi tárgykörű  hidrogeológiai kutatásai 
gazdaságos m ódszerének és m értékének 
meghatározása,

— a várható bányavízvédelm i helyzet bá
nyászati-m űszaki következményeinek 
prognózisa adott terü letre  és annak sze
repe a kutatás várható hatékonyságában.

A kutatási tém a kidolgozója: Bányászati Ku
tató Intézet.

Előzetes Országos Tőzegkataszter

A K önnyűipari M inisztérium  Helyiipari Ku
tató Intézete végzi az előzetes országos tőzeg- 
kataszter kidolgozását, valam int a kidolgozott 
anyag alapján javaslatot tesz a tőzegvagyon 
további ku tatására  és a tőzeg felhasználására.

Laza üledékes kőzetek fizikai vizsgálata

A Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai 
Tanszéke a  hazánk nagy terü leté t borító átm e
neti talajféleségek (iszap, iszaposhomokliszt, 
homokliszt, iszapos finom homok) szilárdsági és 
alakváltozási jellem zőinek vizsgálatát tűzte  ki 
céljául a  geológiai jellemzők figyelem bevéte
lével.

A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány és 
Földtani Tanszék a tém a keretében elvégezte a 
Balaton-környék építésföldtani térképezése so
rán fe ltárt agyagos és agyag kőzetek ásvány
tan i vizsgálatát, az ásványos összetétel és fizi
kai jellemzők közti kapcsolat meghatározását, 
valam int a röntgenanalitikai, a derivatográfos 
felvételt és értékelést.

Elvégezte ezenkívül a kavics és homok-szem
cse alakjának, felületének részletes vizsgálatát 
a genetikai és szemcsenagyság függvényében.

Magyarországi regionális felszínalatti v ízkész
letének felm érése

Az Országos Ásványvagyon Bizottság Hidro
geológiai Szakbizottsága rövid idő a la tt á ttekin
tést kíván kapni az ország regionális felszín
alatti vízkészleteiről, továbbá döntést kíván 
hozni a legmegfelelőbb nyilvántartás kérdésé
ben. Jelen kutatási tém a — m elynek kidolgo
zója a  M agyar Állami Földtani Intézet — ezen 
célkitűzéseket kívánja megvalósítani.
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Magyarországi szerpentinek vizsgálata

A M agyar Állami Földtani Intézet 1969— 
1970. években részletes m ineralógiai ku tatást 
ha jto tt végre a m agyarországi szerpentinek 
vizsgálatára. A K árpát—Balkán térségben is
m ert lelőhelyek összehasonlításával a hazai 
előfordulások kom plex genetikai, ásvány-kőzet
tan i és hasznosíthatósági értékelés volt a ku
tatás fő célja.

A vizsgálatokat először a perkupái és a he- 
lesfai szerpentinelőfordulások anyagán hajto t
ták végre, főleg mikroszkópos mineralógiai, 
röntgendiffraktrom éteres és derivatográfiai 
módszerekkel.

Szénhidrogén kutatások gazdaságossági kérdé
seinek vizsgálata

„A kőolaj és földgázelőfordulások készletei
nek ismeretesség (kategóriák) szerinti osztályo
zására” vonatkozó utasítás alapján a Nehézipari 
M inisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési 
Intézete végzi el a tém a kidolgozását.

Tégla és cserépagyag típusok kom plex vizsgá
lata

A kutatás célja — m elyet az ÉVM Szilikát
ipari Központi K utató és Tervező Intézet vé
gez — a tégla és cserépagyag típusok kémiai, 
ásványtani összetételének, szemszerkezetének 
és technológiai jellemzőinek m eghatározása 
alapján az agyag típusok osztályozása. Az agyag 
típusok osztályozása tudom ányos alapot terem t 
az agyagok felhasználhatóságára, valam int a 
belőlük gyártható  term ékek fajtáinak  m egál
lapítására vonatkozóan.

Tömeg spektrom éter es izotópgeokémiai vizsgá
latok

A  Bányászati K utató Intézet 1969. és 1970. 
években töm egspektrom éteres izotópgeokémiai 
vizsgálatokat végzett a  Recsk környéki és Kö
zép-M átrai érces területeken. A szén és szén
oxigén izotópelemzések felszíni és m élyfúrás
beli karbonátos kőzetekből, vízm inták oldott 
széndioxidjából és az érctelérek hidroterm ális 
kalcitjából ve tt m inták kvalitatív  tömegspektro
m éteres vizsgálati eredm ényét feldolgozták a 
vulkanizm us és karbonátos kőzetek kölcsönha
tása, valam int a vulkáni összletek elkülönítése 
céljából is.

ZIELSETZUNGEN DÉR GEOLOGISCHEN
FORSCHUNGEN OIíNE ERSCHLIESSUNGS-
CHARAKTER IN DEN JAHREN 1969—1970.

Péter Bohn und János Horn
Auf Grund einer gemeinsamen Anordnung des 

Ministers für Schwerindustrie und des Vorsitzenden 
des Zentralamtes für Geologie begann am 1. Januar 
1969. auch in Ungarn auf dem Gebiete dér geolo- 
gischen Forschung ein Finanzierungssystem.

Dementsprechend soll die Erforschung dér Mehr- 
heit dér festen nutzbaren Mineralrohstoffe von dér 
Vorbereitungsphase bis zűr detaillierten Phase in 
Beziehung dér Erschliessung, dér Materialprüfung, 
sowie dér Dokumentation zu Lasten des Kredits des 
zentralen geologischen Budgets verwirklicht werden.

Das immer mehr zunehmende Mass dér Beschür- 
fung mit Erschliessung von früher erkannten Mine- 
ralrohstoffindikationen verursacht eine strukturelle 
Ánderung in Beziehung dér in weiterem Sinne ge- 
nommenen geologischen Forschung. Infolge des sich 
immer erweiternden Skala dér volkswirtschaftlichen 
Anforderungen, tritt die Notwendigkeit von Unter- 
suchungen dér verschiedenartigen Nutzbarkeit von 
schon erschílossenen Mineralrohstoffen immer mehr in 
den Vordergrund.

lm  Artikel íindet mán eine kurze Bekannt- 
machung über die Zielsetzungen jener geologischen 
Forschungsthemen ohne Erschliessungscharakter, die 
in den vergangenem zwei Jahren ausgearbeitet wurden.
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