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Tudományos és technikai forradalom a földtanban 
és a hozzá kapcsolódó területeken

írta: Dr, Fülöp József

Régen tovatűntek azok az évek, am ikor a Sel
m ecbányái bányászati akadém ián a bányá
szati felsőoktatás megszervezője: Jacquin
Miklós, 1763 és 1769 között, egyszemélyben 
volt a kémia, az ásványtan és a kohászat pro
fesszora. Em ellett — a kor m ércéje szerint — 
kiváló orvos és gyógyszervegyész, később a 
bécsi egyetemen a kém ia és a botanika pro
fesszora.
Közismert, hogy az eltelt ké t évszázad alatt, a 
tudom ánym űvelés gyökeresen m egváltozott:
— a tudom ányágak szinte beláthatatlanul diffe

renciálódtak,
— a kutatóm unka széles körű jelentős anyagi 

ráfordítást igénylő, intézményes tevékeny
séggé vált, am elyet a társadalom  — szellemi 
és anyagi javaink gyorsabb ütem ű fejlesztése 
érdekében — támogat.

Hazánkban az első önálló kutató intézetet 1869- 
ben alapították; az ország geológiai feltérképe
zésére, ásványkincseinek és term észeti erőforrá
sainak tanulm ányozására. A felszabadulás ide
jén a kutatóintézetek száma mindössze 10 volt, 
a jelenlegi 135-tel szemben, amelyhez az egye
tem ek igen tekintélyes kutatási kapacitása já 
rul. Ez a szerteágazó kutatási tevékenység kü
lönböző áttételeken keresztül hat egymásra. A 
legjelentősebb eredmények, m int a rengéshullá
mok törnek a laboratórium ok m élyéből a fel
színre és hatásuk végighullámzik a legkülön
bözőbb szakterületen. A továbbképzés és a 
tudományos ism eretterjesztés fő célkitűzése, 
hogy felhívja a figyelm et a tudom ány és a tech
nika terén  végbemenő fejlődési folyam atok 
forradalm ian új irányaira.
Tanulm ányom ban először azokra a hatásokra 
kívánok kitérni, amelyek a term észettudom á
nyok más területeirő l érkeztek a földtudom á
nyok körébe és ott forradalm i változásokat 
idéztek elő.
Az elm últ évtizedet a számítógépek nagyarányú 
elterjedése és széles körű felhasználása jellemzi. 
A geológia aktív felhasználója az új techniká
nak. A földtani kutatásban jelentkező problé
mák m integy klasszikus példái a nagyvolum enű 
num erikus szám ításokat igénylő, illetve a nagy- 
m ennyiségű adatokon alapuló logikai feladatok
nak.
Az első számítógépes feldolgozásokat a földtan 
területén  hazánkban az ötvenes évek végén 
alkalmazták. Ezek célja a gravitációs és a fö ld
mágneses erőtér megközelítése  volt, egyszerűbb 
és magasabb fokú függvényekkel.
A szénhidrogénkutatásban legnagyobb szerepet 
játszó, ugyanakkor a legnagyobb költségkiha
tású módszer, a szeizmika területén  (amely ha
zánkban évi 140 millió forin t kutatási költséget 
képvisel), a hatvanas évek elején m erült fel a

digitális számítógépi feldolgozás szükségessége. 
1964—65-ben készült el az első hazai műszer- 
modell (az analóg digitalkonverter), amely még 
analógfelvételi rendszerből transzform álta a 
digitális adatsort. Ma m ár a közvetlen terepi 
digitális adatfelvétel lehetősége is adott. Ez a 
felvételekben százszoros dinamikanövekedést 
(decibelben kifejezve 3—4-szereset) és így nagy
m értékű inform ációtartalom -növelést te tt lehe
tővé. A feldolgozás alapvető művelete, a ku ta
tási cél szem pontjából értékes jel kiemelése és a 
zaj elnyomása; vagyis a szűrés. A jelek számító
gépi értékelése határozza meg a földtani modell 
geom etriáját és u tal a kőzettani felépítés jelle
geire. Egy km szeizmikus szelvény (6-szoros 
fedéssel) kb. 430 000 adatot tartalm az, amelyek 
feldolgozása bonyolult program ok segítségével 
számítógéppel történik. Hazánkban évente kb. 
1300—1400 km  szeizmikus szelvényt mérnek. 
A hazai földtani kutatás, — kisebb számítógép
egységeken és a bérbevett számítógép-kapaci
tásokon kívül — egy MINSZK 32-es típusú, 
korszerű, nagykapacitású számítógéppel és egy 
TIOPS szeizmikus célszámítógéppel rendelkezik. 
A számítógépek alkalmazásának másik fő terü 
lete a földtanban a m élyfúrások adatainak és 
különösen a hasznosítható ásványos anyagokra 
vonatkozó adatok számbavétele és különböző 
célú feldolgozása. Am ennyiben csak az elm últ 
három  évtized a la tt lem élyült fúrások adatait 
tek in tjük  korszerűnek, akkor is több m int 
100 000 m élyfúrásból 8— 10 millió elemi földtani 
információ áll rendelkezésünkre. Ehhez járu l az 
évente m integy másfél m illiárd F t kutatási költ
séggel produkált információnövekedés; amely 
300—400 db m élyfúrás karottázsadatait, vala
m int az ásvány-kőzettani, kémiai-geokémiai és 
őslénytani elemzések újabb százezres, sőt milli
ós adattöm egét kapcsolja a meglevő dokumen
tációhoz. Ezek áttekinthetősége és átfogó feldol
gozása csak számítógépi technikával biztosít
ható.
A földtani kutatás legfontosabb célja a haszno
sítható ásványos anyagok telepeinek felderítése, 
földkéregbeni helyzetük megismerése és hasz- 
nosanyag-tartalm uk minél pontosabb m eghatá
rozása. Ez többirányú num erikus értékelési fel
adat. Magában foglalja az ásványvagyon összes 
m ennyiségének és átlagos minőségének kiszámí
tását, a minőségi jellemzők térbeli változásának 
m eghatározását és ennek a földtani viszonyok
tól függő törvényszerű összefüggéseit. K iterjed 
a  term észeti param éterek és a korszerű term e
lési módok alapján történő gazdasági értékelés 
elvégzésére is.
Fontos feladat a számítások megbízhatóságának 
megítélése: — ennek érdekében a valószínűség
számítás tételeinek, összefüggéseinek alkalma
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zása. Egy-egy ásványinyersanyag-lelőhelyen 
az ásvány vagy ónra vonatkozóan 10— 100 ezer 
elemi adat áll rendelkezésünkre. Az előbbiekben 
körvonalazott num erikus feladatok összessége, 
beleértve a megbízhatósági mérőszámok (a becs
lési hibák és a hozzájuk rendelhető valószínű
ségek) kiszám ítását is, m eghaladja a 20—100 
millió elemi m űveletet.
A népgazdasági értékelés szférájába tartozó fel
adat (lényegében ágazati szintű döntéselőkészítő 
tevékenység) az ország ásványinyersanyag-va- 
gyonának éves statisztikája. Az elemzés fő 
szempontjai: a hasznosítható ásványos anyagok 
kutatását, term elését és felhagyását realizáló 
vállalati tevékenység értékelése-, a  népgazdaság 
ásványinyersanyag-szükséglete hazai források
ból kielégíthető lehetőségeinek reális és opti
mális alternatívák form ájában történő megha
tározása. A feladatmegoldás munkavolumene 
lényegében megfelel egy ipari szintű m űszaki— 
gazdasági statisztikának. Az ország m integy 250 
legfontosabb nyersanyaglelőhelyéről kb. 2— 3 
millió elemi adatot, információt használunk fel 
az évente ismétlődő feldolgozás során. Az ada
tok összesítése, sokszempontú csoportosítása 
m integy 1 m illiárd elemi m űveletet igényel. Sok 
más ágazati szintű statisztikához hasonlóan az 
ásványvagyon-gazdálkodásban is e nagyvolu
m enű feladat okozta, hogy az összesített infor
mációk olyan hosszú idő ala tt készülhettek el 
számítógépek nélkül, hogy elkészültük időpont
jára  aktualitásuk nagym értékben lecsökkent. A 
m unkaerő-takarékosságon kívül elsősorban ez 
indokolja a feladat számítógépes megoldásának 
szükségességét.

*

A  fizika  és a kémia  forradalm i újításai is mé
lyen behatoltak a földtudom ányok területére. 
Ezt legjobban a földtani anyagvizsgálat fejlődé
sével példázhatom:
A századfordulóig a makroszkópos jellegek meg
határozása és a nedves kémiai elemzés volt a 
földtani anyagvizsgálat uralkodó módszere. A 
századfordulótól a harm incas évekig a polarizá
ciós mikroszkóp és az ércmikroszkóp jelentették 
a korszerű vizsgálati irányokat. Ezt követően, 
először fokozatosan, m ajd az elm últ évtizedben 
gyors ütem ben szerelték fel a földtani laborató
rium okat korszerű fizika i— kémiai vizsgálatokra 
alkalmas műszerekkel.
A  kristálytan  m odern fejezeteit a röntgenvizs
gálatok segítségével írták. Elvi és gyakorlati 
szempontból egyaránt igen jelentős eredm énye 
az elm últ ké t évtized röntgenográfiai ku tatá
sainak az agyagásványok szerkezetének tisztá
zása.
A z ásvány-kőzettan  terü letén  is fontos szerepe 
van a  röntgen-módszereknek. Ezen belül főleg 
a röntgendiffraktom éterrel végezhető kvantita
tív  fázisanalízist alkalmazzák széles körűen. 
Általánosan elterjedtek a  term ikus módszerek, 
különösen az Erdey—Paulik-féle derivatograf — 
am elyet általában a kvantitatív  fázisanalízis k i
egészítő módszereként alkalmaznak.
A z ■ infravörös abszorpciós spektrografiát kis- 
ihenyiségű preparátum ok ásványdiagnózisára és

izomorf elem helyettesítések kim utatására veszik 
igénybe.
Fontos szerephez ju to tt a földtani anyagvizsgá
latban az elektronm ikroszkóp és a scanning- 
elektronmikroszóp. A  m ikron nagyságrendű ás
ványszemcsék és őséletm aradványok m éretének 
és m orfológiájának, valam int a kőzet térk itö lté
sének m eghatározásában van nélkülözhetetlen 
szerepük.
Laboratórium ainkban elvi jelentőségű ásvány- 
szintézis- és ásványátalakítási m odellkísérletek  
folynak, valam int kőzetolvasztási és újrakristá- 
lyosítási kísérleteket végeznek, adalékanyagok 
hozzáadásával. Az utóbbiakat építő- és díszítő
kövek m esterséges előállításának tudományos 
megalapozása céljából végzik.
A  geokémia művelői is, a nagyteljesítm ényű m ű
szeres vizsgálatok felhasználásával értek el ki
magasló tudom ányos és gyakorlati eredm énye
ket. A korábbi klasszikus kémiai laboratóriu
mok, — különösen a nyom okban jelenlevő ele
m ek m eghatározásával — nehézkesen tud tak  
megbirkózni. A z optikai, majd a fluoreszcens 
röntgen színképelem zés elterjedése adta meg a 
lendületet a nyomelem-geokémia kifejlesztésé
hez. A spektroszkópia korszerű, teljesen auto
m atizált változatai a kvantom éterek , a nagy
számú geokémiai vizsgálat gyors adatszolgálta
tói. A z atomabszorpciós spektroszkópia  pedig a 
nagyobb pontossági igényeket elégíti ki. 
Rendelkezünk lézerspektrográffal is, am ely a 
nyom elémm eghatározást adott pontokon teszi 
lehetővé. Alkalm azunk papírkromatográfiai és 
oszlopkromatográfiai módszereket, kism ennyi- 
ségű m inták pontos nyomelemzésére. Nemzet
közi tekintélyű m űszerfejlesztést és exportot 
valósítottunk meg a neutronaktivációs elemzés 
területén.
Beható vizsgálatokat tesz lehetővé az elektron- 
mikroszonda  alkalmazása a földtanban, m ely a 
kőzetben lévő egyes ásványszemcsék roncsolás- 
m entes kémiai elemzésének a legkorszerűbb 
módja. A módszer alkalmas néhány négyzetmik- 
ronnyi felület vizsgálatára. Az eljárásnak igen 
jelentős előnye az, hogy az elemzéssel egyide
jűleg, a vizsgált felületrészecske mikroszkópi 
képe is megfigyelhető, így közvetlen összeha
sonlításra van mód a kém iai és mikroszkópi 
adatok között.
A módszer nagy előnye még, hogy nemcsak az 
ásványonkénti elemeloszlásról tudósít, hanem  
az ásványon belüli (zónás) elemeloszlás is meg
határozható. Ugyancsak előnyösen használható 
e módszer az ásvány-fázisok határán kialakuló 
elemkoncentráció lejtők követésére; ilymódon 
elem-migrációs és diffúziós jelenségekről kap
hatunk  felvilágosítást.
Végül az atomi, ill. az atomon belüli dimenziók 
vizsgálatára a töm egspektrom étert is be kellett 
állítani a földtani kutatás rutinm űszerei közé. A 
term észetes elem ek izotóparányai ugyanis több
féle földtani problém a megoldásához adnak se
gítséget; így a geológiai képződmények abszolút 
korának meghatározásához, képződési hőm érsék
letük megállapításához, genetikai problém ák (pl. 
szerves-, vagy szervetlen eredet) megoldásához. 
A korszerű, kettős fókuszállású, nagyérzékeny
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ségű töm egspektrom éterek univerzálisak, több
féle gerjesztési eljárás alkalmazási lehetőségével: 
szilárd, folyadékállapotú és gázállapotú nyers
anyagok vizsgálatára egyaránt alkalmasak.

*

A földtudom ányokat a  biológiával összekapcsoló 
ősélettan  területéről, — az utolsó évtized leg
jelentősebb felfedezését jelentő — prekam briu- 
mi élővilág m aradványainak m egismerését em e
lem ki.
A földtörténeti m últ 600 millió évet felölelő 
utolsó időszakában a bioszféra fejlődéséről, — 
hála a m integy 200 év óta folyó és egyre rend
szeresebbé váló őslénytani anyaggyűjtésnek, 
valam int a vizsgálati eszközök és módszerek 
tökéletesedésének, — sikerült nagyvonalú képet 
nyerni. Az ezt megelőző, csaknem tízszer annyi 
időt (5 m illiárd évet) m agában foglaló prekaihb- 
rium m al az őslénytan keveset foglalkozott, és 
sokan ezt az időt élettelennek (azoikumnak) te 
kintették. Ez által valam ennyi gerinctelen törzs 
kam brium beli — látszólag h irtelen  tö rtén t 
m egjelenése — különböző spekulációkra nyú j
to tt lehetőséget, m int például: a „terem tés”, a 
„robbanásszerű tipogenezis”, vagy „az atmosz
férának az élet szám ára h irtelen tö rtén t kedvező 
kialakulása”.
A prekam brium ban sekélytengerrel boríto tt ősi 
kontinensek: (Ausztrália, Dél-Afrika, Kanada) 
üledékes kőzeteinek részletes őslénytani vizsgá
latára  csak az utóbbi években kerü lt sor.
A legidősebb leletek  az egykori é le tre  csak köz
vetve utalnak. Ezek a szervesanyag kémiailag fel
ism erhető m aradványai „molekuláris fossziliák” , 
m int amilyen a tűzkő, az agyagpala, illetve az 
amorf szenesanyagok, a kerogének stb. Az ab
szolút időszámítás alapján korukat 3 m illiárd 
évre becsülik.
Amíg az alsó-prekam brium i üledékes kőzetek
ben az eredeti alak megsemmisült, a középső- 
prekam brium ban  m ár olyan „biztos” fossziliák 
találhatók, amelyek morfológiai felépítése is ta 
nulmányozható. Ezek korát 2 m illiárd évre be
csülik. Gömb vagy fonálszerű, kam rázott vagy 
osztatlan, mikroszkopikus kicsinységű szerveze
tek ezek, am elyek pontos megfelelői ma m ár 
nem élnek. Valószínű, hogy ezek a legősibb is
m ert élőlények a ma is élő kékeszöld moszatok 
körébe tartoznak.
Az evolúció szempontjából legjelentősebb ős
állattani anyag a felső-prekam brium i rétegekből 
kerü lt elő. Az Ausztráliából leírt Ediacara fauna 
kora feltehetően egy m illiárd év.'Ebben az idő
ben a lenyom atok alapján m ár medúzák, gyűrűs 
férgek, ízeltlábúak, sőt feltehetően prim itív  ten 
geri tüskésbőrűek is éltek. A gerinctelen törzsek 
elkülönülése teh á t legalább 400 millió évvel 
korábban végbement, m int ahogyan ezt azelőtt 
feltételezték. Ezzel az állatvilág h irtelen  kiala
kulásának elm élete h ite lé t vesztette.
Az élet keletkezésének tisztázása a m odern tu 
dományos világkép megalapozottsága szem pont
jából alapvetően fontos feladat. E m unka elvég
zése számos tudom ány együttm űködését kíván
ja  meg. A kísérleti modellek és az analógiák

felhasználása m ellett azonban alapvetőek és 
esetenként döntőek azok az információk, ame
lyeket a földtan az élet keletkezésének egykori 
környezeti feltételeiről, az őslénytan pedig az 
élet konkrét form áinak tényleges időbeli egy
m ásutánjáról nyújt.

*

A földtan egy másik sajátos tudom ányterületén 
a szerkezeti földtanban vagy tektonikában  is 
jelentős, nyugodtan állíthatjuk, hogy forradalm i 
változásokra kerü lt sor a földfelszín kialakulá
sának és a hegységek keletkezésének kérdésé
ben.
Korábban, egy teljes évszázadon át, K ant—Lap
lace Föld-keletkezési hipotézisére épülő, lehű- 
lési-zsugorodási folyam atra visszavezetett hegy
ségképződési elm életek uralkodtak. Először 
1852-ben Elie de Beaumont fogalmazta meg a 
hegységképződés kontrakciós elm életét. Hall 
ugyancsak a m últ század közepén te tte  közzé 
azt a rendkívül fontos m egállapítását, hogy a 
gyűrődési övék megegyeznek a nagyvastagságú 
üledékfelhalmozódás helyeivel. Ezzel elm életi
leg megalapozta a napjainkig élő, és Európában 
először Hang által propagált geoszinklinális fo
galmát. Ehhez kapcsolódott a takaróelmélet k i
alakulása és széles körű elterjedése. 
Lényegesen későbbi az ún. undulációs elmélet, 
amely kizárólag függőleges irányú alapvető el
mozdulásokból — a geotum orban felemelkedő 
anyagnak a geoszinklinálisokba való gravitációs 
csúszása révén — vezeti le a hegységek kelet
kezését. Nagy szerepet játszottak a különböző 
áramlási elm életek, amelyek fő változataikban: 
az anyagáram lásra, a hőáram lásra vagy a sze
lektív-m igrációs kom plex áram lásra helyezték 
a súlyt.
Alapvetően új gondolat volt a kontinensvándor
lás elmélete, amely az A tlanti-óceán partvona
lainak hasonlóságán és az izosztázia elvén ala
pult. A m ozgatóerőt a sarkoktól való távolodás
ban (Coriolis-erő) és a Ny-felé sodró árapály
erőben tételezték fel. Az elgondolást első for
m ájában W egener dolgozta ki, m ajd széles körű 
ősföldrajzi kutatással igazolták feltevéseit.
A kontinensvándorlás tényének figyelembe vé
telével születtek a  földtágulási elméletek. Hil- 
genberg egy, a földgolyót teljesen befedő egy
séges őskontinensből indult ki, am ely a tágulás 
során darabolódott fel a mai földrészekre és a 
közbeeső terü letekre  fokozatosan nyom ult be a 
bazaltos összetételű óceánaljzat. A tágulás, 
vagyis a sűrűségcsökkenés, ezen elm élet szerint, 
a degenerált anyag regenerálódásának a követ
kezménye.
A tektonikai szemlélet forradalm i fejlődését, a 
szakemberek többségét m agával ragadó: lemez
tektonika, vagy globális tektonika  elm életének 
létrejö tté t, az óceánok elm últ évtizedbeli nagy
szabású földtani és geofizikai kutatása alapozta 
meg. Geofizikai vonatkozásban egyrészt az 
óceáni aljzat paleomágneses sávozottságát m u
tatták  ki, m ásrészt az óceánok belső területeivel 
szemben, egyes kontinensperem eken lényegesen 
nagyobb és vonalas elrendeződésű epicentrum o
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kát határoztak meg. Korszerű berendezésekkel 
fúrásokat m élyítettek a  tengerfenék feltárására 
és a kontinensektől távolodva egyre fiatalabb 
rétegsorokkal igazolták a távolodás tényét és 
határozták meg annak ütem ét.
Az óceánfenék anyagfeláram lással létrehozott 
tágulása, — a kontinentális és óceáni litoszféra
lemezek ütközéséhez és az érintkezés m entén 
jelentős (több 100 km-es) mélybetolódásokhoz 
vezet. Ez a kontinensperem i hegységképződés — 
és a szárazföldeket körülvevő tengeri selfek 
ásványvagyon-gazdagságának magyarázata. Az 
új elm élet nagy jelentősége abban van, hogy har
monikus egységbe foglalja a korábbi elgondolá
sok pozitív vonásait a legújabb geofizikai mé
rések és földtani vizsgálatok tényszerű adatai
val.

*

A. tudományos forradalom szoros kölcsönhatás
ban van a termelés technikai, illetve technoló
giai helyzetével, fejlődésével. A földtudom ányo
kat érintő számos gyakorlati vonatkozású kérdés 
közül két különösen fontos és időszerű tém át 
kívánok érinteni: a ritkafém eknek a korszerű 
technikában játszott szerepét és az építőanyag
ipar forradalm i fejlődését.
A nagyobbrészt konvención alapuló beosztás 
szerint a ritkafém ek  közé tartoznak:

a könnyű ritkafém ek (Li, Rb, Cs, Be), 
a nagy olvadáspontú ritkafém ek (Ti, Zr, Hf, 
Nb, V, Та, Mo, W, Re), 
a diszperz fémek (Ga, In, Te, Se, TI), 
a ritkaföldfém ek (Se, Y, La, Lantanidák), 
a radioaktív fém ek (Po, Ra, Ac, Th, Pa, U 
stb.),
a nemesfémek (Au, Ag, Pt, Pd, Os, í r  stb.) 
és a tisztafém ek (tiszta Si, A1 stb.).

A ritkafém ek az új technika féméi. Magas elő
állítási költségük ellenére a korszerű techniká
ban nélkülözhetetlenek. A ritkafém kohászat és 
-felhasználás világszerte a második világháború 
utáni években indult rohamos fejlődésnek. Eb
ben az időszakban szinte m inden nagy műszaki 
vívmány ritkafém ek felhasználásával valósult 
meg. Az autom atizálás és a korszerű számító
gépek előállítása egyaránt a különleges követel
m ényeket kielégítő anyagok, vagyis a ritkafé
mek széles körű felhasználását kívánja meg. 
Igen jellemző példa erre  a félvezetők ritkafém - 
alapanyagai. Félvezetőket hazánkban is széles 
körben alkalmaznak: a híradástechnikában, a 
m űszeriparban, az erősáram ú iparban és a köz
lekedés-technikában. A félvezetőkön kívül fon
tos szerepet töltenek be a mágneses anyagok. 
Ezek alkotóelemei — különösen fejlődési rend
jüket tekintve — jelentős m értékben ugyancsak 
ritkafémek.
A hagyományos területek term elésének intenzi- 
fikálása, a term ékek minőségének állandó javí
tása szintén igényli a ritkafém ek alkalmazását. 
A korszerű acélipar, a réz- és alum ínium ipar, 
ma m ár jelentős menyiségben használ fel ritka
fém eket a hagyományos fém ek tulajdonságainak 
gyökeres befolyásolása, m egjavítása érdekében. 
Ma m ár egyértelmű, hogy egy ország műszaki

fejlettsége ritkafém kohászatának fejlettségével, 
az iparban felhasznált ritkafém ek menyiségével 
jellemezhető.
Magyarországon a hasadóanyagok kutatásán és 
bányászatán kívül átfogó országos geológiai rit- 
kafém kutatás folyik. Ipari m értékben állítunk 
elő hazai nyersanyagokból gallium ot és vaná- 
diumot, — ritkaföldfém ek kinyerésére irányuló 
technológiai kutatásokat végzünk a kettős m ű
trágyagyártás alapanyagából. Nagyolvadáspontú 
fémek előállítására irányuló kutatások folynak 
V, Nb, Та vonatkozásában. Baktériumos kilúgo- 
zási kísérleteket végeznek különböző alapanya
gok ritkafém -tartalm ának kinyerésére. Az elekt
ronika és a szám ítógépipar részére gránát struk
tú rá jú  memóriaegységek előállítására irányuló 
kísérletek folynak (Y, Ga). Nagy koercitív erejű 
mágnesek előállítása érdekében végeznek kísér
leteket szamárium cobalt-rendszerben. Fény- 
porök, valam int kocka texturás transzform átor- 
lemezek hazai gyártásának tudományos megala
pozására törekszünk.

*

A z építőanyagipari — elsősorban szilikátipari — 
ásványi nyersanyagok kutatása és felhasználása 
is alapvető változáson m ent keresztül az elm últ 
évtizedben.
A geológusok korábban csak nagyvonalú, — a 
részletes ism ereteket nélkülöző tájékoztatást 
nyújto ttak  az építőipari ásványi nyersanyagok 
felhasználásához és ez akkor elegendő is volt. A 
kiskapacitású feldolgozóüzemek (cement- és 
téglagyárak, kő- és kavicsüzemek kézi m űvelé
sű nyersanyagbányákat üzemeltettek, ahol a 
manuális válogatás lehetősége fennállt. Ehhez 
csatlakozott az, hogy a minőségi követelmények 
jóval elm aradtak a maitól. Példaként említhető, 
hogy az 500-as portland-cem ent „m ár nagyszi
lárdságúnak” szám ított. Ma a  nagyszilárdság a 
600-as m inőségnél kezdődik.
A hazai szilikátipari műszaki fejlődés, különö
sen az utóbbi 10 évben, az ásványi nyersanya
gokat illetően, a részletek lehető tökéletes isme
reté t követeli meg mind bányaművelési, mind 
technológiai okokból. Különösen a technológiai 
fejlődés határozza meg a teendőket. Például a 
kavicsbányászat 15—20 évvel korábban szinte 
kizárólag ún. bányakavicsot term elt, m ert ez 
jelentette  a legjobbnak vélt term éket. A beton
felhasználás nagym értékű elterjedése, a beton- 
technológia gyors fejlődésével já r t együtt, ami 
magával hozta a  jobb cement és a jobb kavics 
(osztályozott-, mosott-, zúzottkavics) iránti 
igényt. A hagyományos betonnal nem lehet 
csúszózsaluzatos építkezést végezni, gőzölt-elő- 
regyártott elem eket készíteni, előfeszített vas
betont létrehozni, házgyárakat üzemeltetni.
Az építőanyagipar nagyarányú fejlődése hozta 
létre  az 1 millió tonna/év kapacitású cement
gyárakat; a legkorszerűbb felszereléssel, az 
50—60 millió db/év kapacitású félautom ata tég
lagyárakat, az 1—1,5 millió t/év  teljesítm ényű 
kő- és kavicsbányákat.
A hagyományos technológiájú téglagyártásban a 
m anuális m unka lehetősége korrigálta a  nyers
anyag inhomogenitásából eredő hibákat. A kor
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szerű félautom ata és teljesen autom ata gyárak
ban ez lehetetlen — tehát a nyersanyag isme
rete, bányászata, homogenizálása terem ti meg 
az alapot a gyártás további m enetére. A telje
sen gépesített gyártósorok a nyersanyag előre 
m eghatározott értékére (plaszticitás, nedvesség- 
tartalom , száradási és égetési zsugorodás, égetési 
hőmérséklet) vannak beállítva és a beállított ér
tékektől való eltérés tömeges selejtképződésre 
vezet.
A  korszerű cementgyártás szintén megköveteli 
a nyersanyag részletes ism eretét, amelynek bir
tokában a jövesztés és az előhomogenizálás 
program szerűen elvégezhető. A feldolgozás so
rán a nyersanyagot röntgenfluoreszcensz-beren- 
dezés vizsgálja és számítógépre továbbítja a 
nyersanyag kémiai adatait. Az adatok alapján a 
számítógép a szabályozó berendezéssel visszahat 
a homogenizálásra. Ha a nyersanyag a megkö
vetelt értéktől jelentősen eltér, a berendezések 
képtelenek feladatukat teljesíteni és ez a gyár
tóberendezés leállásához vezet.
Az építőanyagipar teljesítm ényének érzékelte
tésére megemlítem, hogy hazánkban a cement
ipari m árga és mészkő, valam int mészgyártási 
mészkő évi term elési volumene 7 millió t, 
amelynek ipari feldolgozási értéke kereken 2 
m illiárd Ft. A tégla- és cserépipari agyag te r
melési volumene 12 millió t, 1 m illiárd 700 
millió F t ipari term elési értékkel. Az építőipari 
kavics term elési volumene 14 millió t, — amely 
200 millió F t értéket képvisel.

*

A tudom ány és a technika forradalm áról ta 
nácskozva nem m ellőzhetjük a szakem berkép
zés, a tanárképzés és a közművelődés időszerű 
kérdéseinek felvetését.
Az elm últ években a  szénbányászat visszafej
lesztése, a szükségesnél nagyobb m értékben 
vonta maga után a geológus-geofizikus képzés 
csökkentését. Az Eötvös L. Tudom ányegyete
men, ahol több m int száz év óta működnek 
geológiai tanszékek és rendszeres szakember- 
képzés folyt, — a felvételeket átm enetileg tel
jesen beszüntették. A Miskolci Nehézipari Mű
szaki Egyetem en a  földtan-szakon profil-változ
tatást és felvételcsökkentést hajto ttak  végre. 
Mindezek következtében — elsősorban a vidéki 
telephellyel rendelkező vállalatoknál — átm e
neti szakem berhiánnyal kell számolni. A Terv
hivatallal és a Művelődésügyi M inisztériummal 
folytatott tárgyalások eredm ényeképpen a hely
zet fokozatosan javul és az oktatási volumen a 
reális mederbe terelődik. Az oktatási reform 
célkitűzéseihez kapcsolódva javaslatot dolgoz
tunk ki a szakemberképzés gyakorlati igényeket 
kielégítő követelm ényeinek megoldására is. 
Meggyőződésem, hogy az oktatási reform ot ad
dig kell folytatni, amíg a célt elérjük, vagyis a 
jövő társadalmi-gazdasági igényei szerinti irá
nyokban, arányokban és kellő korszerűséggel 
készítjük fel a leendő szakembereket.
Nagy hátránynak érezzük társadalm unk nagy
m érvű tájékozatlanságát szakmánk és gyakorlati 
tevékenységünk ism eretét illetően. Ennek okát

az alap- és középfokú oktatás fogyatékosságá
ban látjuk. A felszabadulás előtt tan íto tt te r
mészetrajzot statikus, leíró szemlélete m iatt 
m egszüntették. Az élővilággal foglalkozó tan 
anyag önnállósult és eredm ényesen fejlődött. 
Az ún. „élettelen” term észet: az ásványok és 
kőzetek ismerete, a földkéreg felépítése, a hasz
nosítható ásványos anyagok keletkezésének és 
elterjedésének törvényszerűségei, a környeze
tünket létrehozó és állandóan alakító erőhatá
sok és folyamatok, a világ anyagi egységét bi
zonyító kozmogoniával együtt — jelentős világ
nézeti szerepük ellenére — a földrajz és más 
tárgyak keretében alárendelten, alacsony szín
vonalon és tapasztalhatóan igen rossz hatásfok
kal kerülnek oktatásra. A tanárképzésben ezt a 
problém át feltétlenül, mielőbb orvosolni szük
séges.
Ide kívánkozik néhány szóval a világviszonylat
ban felm erülő term észet- és környezetvédelem  
problém ája is. Tudományos és kulturális értékek 
m ennek veszendőbe, pusztul a pihenést nyújtó, 
esztétikus term észetes táj, és különösen veszé
lyes m értékben szennyeződnek a természetes 
vizek és a levegő. Törvényeink egyre k iterjed
tebben állítanak tilalom fákat, de átfogó társa
dalmi felvilágosítás és nevelés nélkül nem lehet 
eredm ényesen védekezni és az elkerülhetetlenen 
felül még oktalanul is helyrehozhatatlan károk 
keletkeznek.

*

Befejezésül szeretném hangsúlyozni, hogy a 
földtudományok területén  végbemenő tudomá
nyos és technikai forradalom  sokkal szélesebb 
körű és nagyobbszabású folyamat, semhogy ar
ról egy rövid tanulm ány keretében átfogó képet 
lehetne adni. Olyan alapvetően fontos kérdése
ket is kénytelen voltam elhagyni (általánosabb 
ism eretüket feltételezve), m int az energiastruk
tú ra  radikális megváltozása napjainkban, vagy 
a bányászati technika fejlődési lehetőségei által 
nyú jto tt alternatívák a hasznosítható ásványi 
anyagok kutatásában és kiaknázásában. Mégis 
remélem, hogy a felvetett időszerű kérdésekhez 
fűzött gondolatokkal hasznosan járultam  hozzá 
a  földtani kutatás területén dolgozók tájékozta
tásához.

Н АУЧН О-ТЕХН И ЧЕСКАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ  
В ГЕОЛОГИИ И НА ПРИЛЕГАЮ Щ ИХ  
ТЕРРИ Т О РИ Я Х

Д-р Йожеф Фюлёп

Научно-техническая революция принесла повы
шенную активность и захватывающие результаты 
в геологию, увеличивая многократно воздействие 
и отношение геологии к другим отраслям науки. 
Статья описывает и оценивает прежде всего те 
воздействия которые притекали от других терри
торий естествознания в геологические науки.

Вычислительные машины и вычислительная тех
ника широко применяются в геофизике, в разра
ботке геологических данных, в геостатистике и 
в технико-экономической оценке.
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Современная физика и химия дают хорошую 
возможность на много новых геологических реше
ний высокой ценности. Применяли революцион
ные новшества и в геологическом испытании 
материалов.

В палеонтологии достигли высоких результатов 
с исследованием остатков прекамбрийской живой 
природы, что было там самое значительное изоб
ретение последнего десятилетия. Уяснение про
исхождения жизни имеет основное значение и с 
точки зрения научных представлений о мире. Не
обходимо к этому знание геологической среды 
жизни и действительного хронологического пор
ядка живущих.

Новый подход к вопросам структурной геоло
гии, то есть формулирование теорий расширения 
Земли, ллитяной или глобальной тектоники при
нёс революционное развитие в многих областях 
геономии.

По теме изучения и использования минеральных 
сырьев в статье подчёркивается роль редких метал
лов в современной технике и широкое, всеобщее 
развитие промышленности строительных материа
лов, а также отечественное значение и своевремен
ность изучения минерального сырья для силикат
ной промышленности.

Решающим фактором научно-технической револ
юции являетсь специалист. Поэтому необходимо 
надо поставить своевременные вопросы образо
вания спецалистов и преподавателей, а также 
всеобщего образования.

Симбиоз человека и природы а также проблемы 
возникшие из гигантской индустриализации пот
ребуют подчёркивание интересов примыкающих 
к охране природы и человеческой среды а также 
организацию действующей обороны.
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