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megoldásai sokszor kívánnak olyan ismereteket, 
melyek több tudomány területéről származnak. 
A  tudományok egymással, de különösen határ- 
területeik bonyolult kölcsönhatásban vannak. 
Az interdiszciplinális témák jelentősége, s ezek 
műveléséhez fűződő érdekek ma már nyilván
való tények.

Fokozott mértékben érvényesek ezek a 
megállapítások a bonyolult témákkal foglalkozó 
alkalmazott földtanra s ezen belül az ásványi
nyersanyagok kutatására.

Az ásvány és a kőzet azáltal lesz ásványi 
nyersanyag, hogy megismertük bizonyos emberi 
szükséglet kielégítése szempontjából fontos, 
kedvező tulajdonságait.

Ezek a tulajdonságok az ásványi nyers
anyagokban a genetikára, illetve annak speciális 
adottságaira visszavezethető diszpozícióként lé
teznek. Meghatározói a felhasználás műszaki 
lehetőségeinek, a termék minőségének és a 
gazdaságosságnak is.

Az alkalmazott földtani tevékenység emberi 
szükségletek kielégítését szolgálja, tehát gaz
dasági tevékenység. Ebből következik, hogy a 
célkitűzések eléréséhez, a feladatok megoldásá
hoz csak úgy juthatunk, ha naturális oldal mel
lett az érték (gazdasági) oldalt is figyelembe 
vesszük, s ha vizsgálatainkat, kutatásainkat ezek 
kölcsönhatásában is végezzük.

Az ásványinyersanyag-kutatásban érvénye
síteni kell a komplexitást. Ez vonatkozik a vizs
gálatokra éppúgy, mint a felhasználásra.

Csak a komplex, a jól átgondolt, s minden 
igényt kielégítő anyagvizsgálat juttathat olyan 
információ birtokába, mely lehetővé teszi adott 
ásványi nyersanyagok legnagyobb nyereségtö
meget biztosító, a legnagyobb népgazdasági ér
téket realizáló felhasználását.

Ezen meggyőződés alapján a Központi 
Földtani Hivatal folyamatosan kidolgoztatja 
ásványi nyersanyagaink komplex anyagvizsgá
lati rendjét. Ebben központi feladatnak tekint
jük az új típusok komplex vizsgálatát.

A  típusvizsgálatokhoz szervesen kapcsoló
dik az ásványi nyersanyagok (főleg az új' nyers
anyagféleségek) hasznosítás szempontjából fon
tos (kedvező vagy kedvezőtlen) tulajdonságai
nak felderítése.

Ennél a munkánál alapvető elvként tartjuk 
szem előtt a genetika és a technológia egységét. 
Azt, hogy a genetika és a technológia olyan ter
mészettudományi egységet képvisel, mely a 
genetikai és a technológiai kutatás során állandó 
kölcsönhatásban van, a későbbi adatokat, állás- 
foglalásokat egységes modellben illeszti egy
máshoz, visszakapcsolásokkal ellenőrzi az újabb 
eredményeket.

Ez a kutatási stílus olyan előnyökkel is jár, 
hogy a technológiai problémák megoldásainak 
lehetőségeire sokszor hívja fel a figyelmet az 
ásványi nyersanyag keletkezési folyamatát és 
körülményeit jól ismerő geológus; a geológiai

problémák megoldásához pedig számos alka
lommal döntő módon járulnak a technológiai 
kutatás és gyakorlat adatai, megfigyelései, vala
mint eredményei. A  technológia így a geológia 
kiterjed, olcsó és eredményes kísérleti módsze
révé is válhat.

Ásványinyersanyag-kutatásunk, mindenek
előtt a nemfémes ásványi nyersanyagok és az 
építőanyagok ásványi nyersanyagainál —  sok 
nehézséget okozó gyakorlat az analógiás minő
sítés, értékelés. A z ásványinyersanyag-igényt 
támasztó ipar általában úgy járt el, hogy a kül
földi technológiák ásványi nyersanyagaira meg
adott jellemzők szerinti minőségi kondíciókat 
jelentette be a hazai ásványinyersanyag-kuta- 
tásánál is. Mivel Magyarország földtani adottsága 
sajátságos, ezért az esetek zömében meghiúsul
tak törekvéseink a szükségletek hazai forrásból 
történő kielégítésére. A  hazánkban található 
ásványok és kőzetek hasznosítás szempontjából 
fontos tulajdonságainak vizsgálata során viszont 
kitűnt, hogy a külföldihez hasonló vagy sokszor 
egészen más kőzet nemcsak, hogy rendelkezett 
a kívánt tulajdonságokkal, hanem a külföldi 
anyag minőségi értékeit jóval túl is szárnyalta. 
Ezekkel a hazai anyagokkal a helyettesítésen 
túlmenően egyéb problémák voltak megoldha
tók, sőt számottevő minőségi javítás is elér
hető volt.

Felismerésünk elvezetett bennünket az ún. 
szintetikus ásványi nyersanyaghoz, melyhez 
úgy jutunk, hogy bizonyos, a felhasználás te
kintetében legkedvezőbb tulajdonságokkal ren
delkező ásványokat és kőzeteket összekeverjük. 
Mesterségesen készítünk ásványi nyersanya
gokat.

Sokszor találjuk magunkat olyan helyzet
ben, hogy ásványokból, kőzetekből ásványi 
nyersanyagokat kell csinálni. Ez egyrészt a 
hasznosítható tulajdonságok megismerésével 
történik a komplex anyagvizsgálatok útján, 
másrészt a dúsítási, nemesítési lehetőség felde
rítésével valósítható meg. A  dúsítási és nemesí
tési eljárások mindig nagyobb és nagyobb sze
repet kapnak az ásványinyersanyag-kutatások 
során is, mivel az ásványi nyersanyagok nagy
mérvű igénybevétele miatt az ásványvagyon 
rohamasan csökken, s ez kisebb koncentrációjú 
és gyengébb minőségű anyagok felhasználását 
kívánja. A  dúsítási, nemesítési lehetőségek fel
derítése a földtani anyagvizsgálat szerves része 
kell, hogy legyen. Éneikül ugyanis nem dönt
hető el, hogy a szóbanlévő ásványnak vagy kő
zetnek van-e gyakorlati jelentősége, egyáltalán 
ásványi nyersanyagnak tekinthető-e; s nem 
lehet meghatározni annak gazdasági értékét, to
vábbá a részletező kutatások indokoltságát.

Kutatásaink vezérelve, hogy a genetika és 
a technológia szoros természettudományi egy
séget képvisel, nélkülözhetetlenné teszi a geoló
gus és a technológus szoros együttműködését.

A  genetika és a technológia szerves egysé
gét kívánja az a tény is, hogy az ásványi nyers
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anyagok értékeit csak úgy lehet valósan, helye
sen meghatározni, ha a genetika által létreho
zott anyagok változásait végigkísérjük a tech
nológiák folyamán. A  genetikára s annak spe
ciális adottságaira visszavezethető diszpozíciók, 
potenciális lehetőségek ismerete nélkül nem le
het az ásványi nyersanyagok teljes, vagy meg
közelítően teljes anyagi értékét megismerni és 
realizálni.

Ez elvileg helyes abban az esetben is, ha az 
ásványi nyersanyagok értékét bányatermék 
szinten állapítjuk meg. Az értékarányos árnak 
ugyanis figyelembe kell venni a technológiai 
feldolgozás során, sőt a fogyasztónál is jelent
kező ásványi nyersanyag- vagy abból számazó 
késztermék-tulajdonságokat.

Az ásványi nyersanyagok értékeinek meg
állapításánál nem kis jelentősége van a geneti
kára visszavezethető minőségi eltérésekben 
megnyilatkozó különbözeti értéknek (járadék
nak). Ezek realizálása csak ismeretükben 
lehetséges.

Az előzőekből következik, hogy a komp
lexitás a naturális és értékoldal egységére is 
kiterjed. Minden naturális ténynek megvan az 
értékvetülete. Kutatásainknál az értéktémákat 
hangsúlyozottan, mint kizáró feltételeket vizs
gáljuk, hogy eldönthessük a kutatások folyta
tásának gazdasági indokoltságát. Különös körül
tekintéssel kutatjuk a Magyarországon található 
ásványi nyersanyagok specifikus tulajdonsá
gait, mert ezek nagy jelentőségűek az ásványi 
nyersanyag értékelése szempontjából.

A  sajátságos, a genetikára visszavezetett 
specifikus tulajdonságok értékesek piacszerzési 
és megtartási szempontból is. M ivel Magyar- 
ország ásványi nyersanyagainak nagy részét 
csak import útján tudja biztosítani, fokozott 
érdekünk fűződik ásványi nyersanyag expor
tunk növeléséhez. Az ilyen tulajdonságú ásványi 
nyersanyagok felfedezése lehetővé teszi ásványi 
nyersanyag külkereskedelmi mérlegünk javítá
sát. Ezt elsődleges céljaink közé soroltuk.

A  Központi Földtani Hivatal olyan technológiai 
kutatásokat tervez, finanszíroz és irányít, melyek

1. Felderítik a hazánkban található ásvá
nyok és kőzetek hasznosítás szempont
jából fontos tulajdonságait, s minősítik 
azokat a felhasználási igények alapján.

2. Felderítik mesterséges ásványok és kő
zetek előállításának lehetőségeit és fe l
tételeit.

3. Kutatják a minőségi okok miatt nem 
műrevaló ásványi nyersanyagaink és 
bányászati meddőink dúsítási, nemesí- 
tési lehetőségeit, s keresik azok fel- 
használásait.

4. Vizsgálják egy-egy lelőhelyen előfor
duló ásványok és kőzetek, illetve ás
ványi nyersanyagok komplex felhaszná- 
nálásának lehetőségeit és módjait.

5. Kutatják, hogy földtani folyamatok 
analógiája vagy hasonlósága alapján mi
ként lehet technológiai (dúsítási-neme- 
sítési) feladatokat megoldani.

6. Megismerik az ásványi nyersanyagok 
felhasználása során keletkező meddők 
felhasználási lehetőségeit, hangsúlyozot
tan környezetvédelmi célok érdekében.

Mindezen tevékenységben alapvető szem
pont a gazdaságosság: a Magyarországon talál
ható ásványi nyersanyagok minél intenzívebb 
felhasználása, s ezzel a maximális nyereség- 
tömeg biztosítása, a nemzeti jövedelem minél 
hathatósabb emelése érdekében.

A  földtani kutatás keretében tervezett ún. 
technológiai kutatás célja nem üzemtechnoló
gia kidolgozása. Jellegét tekintve előkészítő ku
tatás. Egyrészt a földtani kutatások megalapo
zását, előkészítését szolgálja, másrészt a fe l
kutatott ásványi nyersanyagok minél intenzí
vebb felhasználását, értékesítését segíti elő.

A  genetika és a technológia egységében 
folyó kutatást, a földtan (geológia) és a technikai 
tudományok határterületének (interdiszcipli- 
nális) ismeretanyagát a bionika analógiája alap
ján talán geonikának nevezhetnénk el. A  tech
nológia elnevezés ugyanis félreérthető, nem 
fejezi ki pontosan a tevékenység témakörét.

A  kutatások a KFH intézeteiben (Magyar 
Állami Földtani Intézetben, Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézetben), ásványi nyersanyagokat fel
használó tárcák és iparágak kutatóintézeteiben 
(Bányászati Kutató Intézetben, Szilikátipari 
Központi Kutató és Tervező Intézetben, Építés- 
tudományi Intézetben, Nehézvegyipari Kutató 
Intézetben, Fémipari Kutató Intézetben, Vas
ipari Kutató Intézetben, Tűzállóanyagipari Ku
tató Intézetben stb.), Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóintézeteiben (Talajtani és 
Agrokémiai Kutató Intézetben stb.), egyetemi 
tanszékeken (Veszprémi Vegyipari Egyetem 
Ásványtani Tanszékén, Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Kar, Kőzet
tani és Geokémiai Tanszékén és Ásványtani 
Tanszékén, Szegedi József Attila Tudomány- 
egyetem Kolloidkémiai Tanszékén, Budapesti 
Műszaki Egyetem Építőanyagok Tanszékén és 
Kémiai Technológiai Tanszékén stb.), valamint 
üzemi kutatólaboratóriumokban! Ózdi Kohászati 
Műveknél stb.) folynak.

A  földtani kutatással kapcsolatos technoló
giai kutatásokra évenként jelenleg 4— 5 millió 
forint költségkeret áll rendelkezésre.

Az 1967. évben megindult kutatómunka 
1972. év végéig az alábbi témákban fejtett ki 
tevékenységet:

Kőszén témában a technológiai kísérletek 
1967. évben kezdődtek. Az első téma a borsodi 
szenek anhidrálás útján történő nemesítési lehe
tőségét kutatta. A  kutatás költségeit részben a 
Központi Földtani Hivatal, részben pedig a Bor
sodi Szénbányászati Tröszt biztosította. Az ahid- 
rálási kísérletek sikerrel fejeződtek be, s a kuta
tás eredményeit a szénbányászat már érté
kesíti is. A  kutatás kivitelezője a Bányászati 
Kutató Intézet volt.

A  Bányászati Kutató Intézet 1968. évben 
elkészítette az észak-magyarországi barnakősze
nek nem energetikai célú felhasználási lehető
ségeinek értékelése c. kutatási jelentést. Ez 
alapját képezi további kutatási témák tervezé
sének.

Vizsgáltuk (Bányászati Kutató Intézet) a 
borsodi szénféleségeket kokszolhatóság szem
pontjából, különös tekintettel az érczsugorító 
kokszigényének kielégítésére. Megállapítást 
nyert, hogy a borsodi szénféleségek mosott álla-
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pótban minden esetben, de egyes típusok mosás 
nélkül is alkalmasak háztartási és ércdarabosí- 
tási igények kielégítésére, dara- és diókoksz 
előállítására.

Kőszenekből kénkinyerési lehetőségek fel
derítésére folyt kutatás. A  hazai szenek kéntar
talma zömmel organikus kénből áll. Piritkinye- 
rés szempontjából egyedül a mecseki szén jöhet 
számításba, ennél azonban a szemcsék finom
sága nehezíti a dúsítást. A  szenekben lévő kén 
elsősorban, mint erőművi füstgáz hasznosítható. 
E kutatás hangsúlyozott feladata volt a nagy 
kéntartalmú dörög— lencsehegyi széntípusok 
vizsgálata. Ebben az össz-kéntartalom nagyobb 
hányada organikus kén. Kéndúsulás gravitációs 
úton nem következett be. A  kutatás negatív 
eredményeként megállapítható, hogy a hazai 
szenek kéntartalmának égetés előtti dúsítással 
történő hasznosítását témáink közül kizárhat
juk. A  kutatás a Bányászati Kutató Intézetben 
folyt.

A  Bányászati Kutató Intézet kutatta a kis 
fűtőértékű (agyagos, palás) szenek kolloid mód
szerrel történő dúsítási lehetőségét is. A  meddő 
egy része felületaktív szervesanyag adagolásá
val finom diszperzióba volt vihető, s ezzel a kő
szenek hamutartalmát nagymértékben lehet 
csökkenteni.

Ez a kutatás egészen új eredményre jutott 
a szénmeddők anyagi összetételével kapcsolat
ban. Olyan szerves agyagásványokat ismert 
meg, melyek új felhasználásokat nyithatnak a 
hazai agyagásványok részére, s elválasztásukkal 
gyakorlati értékű széndúsulás következik be.

Bauxitdúsítási kísérleteket kezdeményez
tünk 1968. évben a Bányászati Kutató Intézet
ben. Ennek során új elvek alapján próbáltuk 
rendkívül finom szemcsézetű bauxit ásványait 
szétválasztani. Megerősítést nyert az a genetikai 
vélemény, hogy bauxitjaink zömmel a peptizál- 
ható tartományba tartozó kolloid üledékek. A  
dúsítás egy —  bár eléggé korlátozott nyers
anyagtömegre kiterjedő —  lehetőségét ismertük 
fel a gócosan koagulált típus esetében. Sikeres 
kísérletek folytak az eredeti granulometria 
megállapítására. Ez alapvető feltétele a további 
munkák sikerének.

A  Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásvány
tani Tanszékén 1969-től folytatott kísérletek 
kimutatták a mechanikai bauxitnemesítés elvi 
—  jelenleg még korlátozott gyakorlati —  lehe
tőségét. Megállapítást nyert, hogy a bauxit 
szemcséinek ásványtani feltárása olyan jelentős 
mértékben fokozható, hogy a kaolinit különvá
lasztása mechanikai úton reális célul tűzhető ki. 
A  Bayer-technológiával jelenleg fel nem dol
gozható hatalmas bauxit-ásványvagyonunk és 
a megismert lehetőségek indokolják a kutatás 
folytatását.

A  Bányászati Kutató Intézetben felderítet
tük, hogy a tokajhegységi alunitos kőzetek jó 
hatásfokkal dúsíthatok és értékes nyersanyagai 
több iparágnak (vegyipar, finomkerámia stb.). 
E témát a Nehézipari Minisztérium átvette, s 
további technológiai kísérleteket finanszírozott 
a Bányászati Kutató Intézetben. A  kísérletek 
célja az alunitban lévő kén és kálium kinye
rése, valamint speciális töltőanyagok előállí
tása. A  nemesített termék iránt érdeklődik a

finomkerámia, a kálidús anyag iránt pedig a 
mezőgazdaság. A  finomkerámiai és tűzállóanyag
ipari felhasználásra vonatkozó kísérletek ered
ménnyel folynak a Veszprémi Vegyipari Egye
temen és a Magnezitipari Művekben.

1967-ben a Tokaji-hegység területén nagy 
tömegben feltárt allevarditos anyagok további 
felhasználási lehetőségeit tűztük ki kutatási 
témául. Mindenek előtt termo- és elektrolit
stabil fúróiszapokként való felhasználás lehető
ségeit kutattuk, mivel ez a téma világjelentő
ségű és ilyen termék kitűnő exportcikk lenne. 
A  kutatás eredményeként a Bányászati Kutató 
Intézet megállapította, hogy az allevarditos 
agyagok ilyen célra kiváló minőségű anyagot 
adnak. Javasolja, hogy további földtani kuta
tással nagyobb, +  60% allaverdit-tartalmú kő
zetet tárjunk fel.

1967. évben a minél jobban növekvő ás
ványi töltőanyagszükséglet kielégítése és ezen 
a téren fennálló földtani lehetőségeink kihasz
nálása céljából a Bányászati Kutató Intézetben 
kutatást kezdeményeztünk organifizált töltő
anyagok előállítási lehetőségeinek felderítésére. 
Megvizsgálásra kerültek a Szerencsi-öböl szili- 
kátos ásványi nyersanyagai. Megállapítást 
nyert, hogy nemcsak a hazai szükségletek ki
elégítésére alkalmas, hanem exportálásra is 
megfelelő ásványi alapanyagokkal rendelke
zünk. Ezekből jelentős ás vány vagyonok vehe
tők számításba. Űj alapanyag előkészítéssel, va
lamint a teljesen új elveken nyugvó szódázással 
a piacokon uralkodó amerikai organofil— bento- 
nit minőségét hazai alapanyagokon is el lehet 
érni, s hogy ez az előállítási mód igen jó gazda
ságosságot kínál.

Több ízben merült fel exportérdeklődés fe
hér bentonit iránt. Nemesítés! kísérletet végez
tettünk a Bányászati Kutató Intézetben, mely
nek eredményeként ismertté vált, hogy a nagy 
fehérségű golopi bentonitból mágneses szepará
lással a szennyező biotot szemcséket el lehet 
távolítani. A  kidolgozott eljárás más esetekben 
is alkalmazható.

Kísérletek folynak nem-műrevaló kerámiai 
nyersanyagkészletek és bányászati meddők ne
mesítésére. Ismeretessé vált, hogy a királyhegyi 
kaolindúsítmány meddőjét fel lehet használni 
kályhacsempe gyártásnál samott pótlására és a 
szaniter öntőmasszák komponenseként, továbbá 
könnyített félsavanyú tűzállótestek készítésére. 
Ezzel tovább javítható a tervezett kaoliniszapoló 
gazdaságossága. Sikerrel fejeződtek be a vasas 
allevardittípusok vastartalmának kívánt szintre 
való csökkentésére irányuló kísérletek is.

Vizsgáltuk a kerámiai ömlesztőanyagokként 
felhasználható hazai ásványokat és kőzeteket, 
főleg földpát helyettesítése céljából. A  kutatás 
célja volt a Tokaji-hegységben előforduló 
nagyobb alkália- és kis FeaCh-tartalmú kőzetek 
kerámiai ömlesztőanyagként való felhasználása; 
feladata a kőzettípusaink komplex vizsgálata és 
értékelése. Beigazolódott, hogy a riolitból képző
dött ásványi nyersanyagok, valamint több riolit- 
féleség olvadéka nagy viszkozitású és égetés alatt 
jó formaállékonyságot biztosít. A  természetes 
üvegek több típusa ugyancsak jól felhasználható 
kerámiai ömlesztőanyagként. A  kémiai össze
tétel mellett nagy jelentősége van az ásvány
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tani állapotnak. Erre vezethető vissza, hogy 
kisebb alkáliatartalmú kőzetek is jól használ
hatók. A  riolitszármazékú ömlesztőanyagok 
használata kedvezően hat a porcelán szilárd
ságára. A  kutatás a Szilikátipari Központi Ku
tató és Tervező Intézetben folyt.

Kutatásokat végzünk a hazai perlitvagyon 
nagyobbmérvű értékesítésének elősegítésére is. 
Új vizsgálati módszerek kidolgozására került 
sor a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézetben. Célunk kisebb hőmérsékleten duz
zadó, kevésbé aprózódó, nagyobb szemű duz
zasztott termékek előállítására alkalmas perlit- 
féleségek megismerése. Meghatározzuk a gene
tikára visszavezethető, valamint a technológiai 
eszközökkel alakítható kőzettulajdonságokat. Az 
1973. évi munka nagy eredménye volt annak 
felimerése, hogy a Magyarországon . hatalmas 
tömegben előforduló pumicit egyes féleségei 
hagyományos perlitduzzasztási és új eljárások
kal kiváló minőségű termékek előállítását teszik 
lehetővé.

Az Országos Ásványvagyon Bizottság ha
tározata szerint a durvakerámia minőségi prob
lémáinak megoldására és a fejlesztési célkitű
zések megalapozása céljából a Szilikátipari Köz
ponti Kutató és Tervező Intézet a működő bá
nyák típusagyagjainak komplex vizsgálatát vé
gezte. Célunk ezzel a munkával a minőségi 
kérdések megoldása és a nagyigényű durva
kerámiai fejlesztési tervek megalapozása. A  bá
nyák típusagyagjainak feldolgozása csak az első 
lépés. A  munkát kívánatos folytatni a felszíni 
agyaglelőhelyeken.

Feladatunknak tekintjük a hazai keramzit- 
agyag-előfordulások típusagyagjainak felkutatá
sát, komplex vizsgálatát és minősítését. A  
kutatás eredményeként igen jó minőségű keram- 
zitagyag-lelőhelyek váltak ismertté. Megold
ható a pécsi —  rossz minőségű agyagra telepí
tett —  gyár akutt nyersanyagproblémája. Pécs 
közelében ugyanis jó minőségű keramzitagyag- 
lelőhelyeket sikerült felfedezni. Budapest kör
nyékén, a Balaton mellett, Szeged térségében és 
a Duna— Tisza köz déli részén —  hol felszíni 
előfordulásban falazóanyagok gyártására alkal
mas téglaagyag nem fordul elő —  jó minőségű 
keramzitagyag-lelőhelyeket ismertünk meg.

Űj finomkerámiai nyersanyagok dúsítása c. 
témában a Szilikátipari Központi Kutató és 
Tervező Intézet minősítő vizsgálatokat, a Bá
nyászati Kutató Intézet pedig dúsítási kísérle
teket végez új nyersanyagnak számító kőzettel, 
60— 70%krisztobalitot és montmorillonitot tar
talmazó metavulkanittal, krisztobalit-porcelán 
(új típusú műszaki porcelán) előállítása céljából.

Minősítő vizsgálatok folynak a Szilkátipari 
Központi Kutató és Tervező Intézetben csempe
gyártásra alkalmasnak vélt új hazai anyagokkal.

Szilikátok vastalanítási kísérletei folynak a 
Bányászati Kutató Intézetben. Klórozással tör
ténő vastalanítás is szerepel a programban, 
mely igen jó hatásfokot jelzett a laboratóriumi 
kísérletek során. Célul tűztük ki annak megálla
pítását, hogy a klórozás megváltoztatja-e az 
agyagok kerámiai tulajdonságait.

A  zeolitok ipari felhasználása az utóbbi 
években erősen megnőtt. Fokozódott a mester
séges zeolitok iránti kereslet is. Kísérleteket

végeztünk a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ás
ványtani Tanszékén mesterséges zeolitok elő
állítására hazai kőzetekből. Megállapítást nyert, 
hogy a jól kristályosodott toka j hegy ségi kaolin 
kitűnő alapanyagul szolgál Linde A  típusú zeo- 
lit előállítására.

Kísérletek folytak a Bányászati Kutató In
tézetben továbbá a magyarországi zeolitok és 
bentonitok radioaktívhulladék adszorpciós kapa
citásának meghatározására. Kitűnt, hogy a kli- 
noptilolitos tufák a radioaktív szennyezés nagy 
részét, egyes típusok 90— 94%-át képesek meg
kötni. A  subái bentonitos— zeolitos tufa, vala
mint a mádi öntödei bentonit —  melyből hatal
mas ásványvagyon áll rendelkezésre —  bizo
nyult a legjobbnak.

A  hazai bentonit-ásványvagyon jobb ki
használása céljából kutatás folyt a magyaror
szági bentonittípusok ércpelletezésre történő 
felhasználására, ill a hazai anyagok minősíté
sére. Ismeretessé vált, hogy egyes tokajhegy- 
ségi bentonitféleség (Mád— hercegkövesi termé
szetes bentonit) 1%  adagolás esetében már igen 
jó pelletező elegyet ad. Ebből a bentonitféle- 
ségből nagy ásvány vagy ónnal rendelkezünk, 
mely jelenleg csak csekély mértékben kerül 
értékesítésre.

Az építőanyagok területén 1968-ban indí
tottuk az első technológiai kutatást. A  Nógrádi 
Szénbányászati Tröszt segítséget kért tőlünk a 
Gyula II. Szénosztályozó hasznosítása terén ki
fejtet tevékenységében. Itt ugyanis a szénter
melés megszűnt, s az osztályozó épületeit tufa
blokk gyártására kívánták igénybe venni. Az 
üzem mellett lévő miocén tufát vizsgáltattuk az 
Építéstudományi Intézetben, hogy az tufablokk 
gyártására alkalmas-e. A  kísérlet megállapí
tott, hogy hagyományos tufablokk gyártására 
az ott előforduló nyersanyag nem megfelelő. A  
kutatás jelentését az érdekelt vállalatnak meg
küldtük.

Mesterséges díszítőkő előállítására vonat
kozó kísérleteket finanszíroztunk 1968-ban az 
ÉVM Kőfaragó és Épületszobrászati Vállalat 
kérésére. E kísérletek célja külső épületburko
lásra alkalmas mesterséges kőzetek előállítása 
hazai magmás és üledékes kőzetekből. A  kísér
letek az ELTE Kőzettani Geokémiai Tanszékén 
folynak. Előbb a szarvaskői diabáz és a miocén 
tufák olvasztásos és rekrisztalizációs vizsgála
tára került sor. Ezek a kísérletek, túlmenően a 
fent megjelölt célon, a magyarországi petrurgiai 
kutatás rendszeres mineralógiai megalapozását 
is szolgálják. Az elvégzett kutatás értékes tudo
mányos megállapításokra vezetett. 1969-ben 
bázikus és savanyú magmás kőzetek rekriszta
lizációs kutatása folyt. A  szarvaskői diabáz 
gyors átkristályosításával dekoratív hatágú, 
nagyszilárdságú, sav- és lúgálló mikro, valamint 
makro (3— 4 mm kristályokból álló) műkövek 
állíthatók elő. A  kutatás 1970-ben bazaltokkal 
folytatódott. Ez után megkezdődött a hazai 
kőzetek rekrisztalizációja útján szálas ásványok 
előállításának kutatása.

A  magyarországi szerpentinek komplex 
mineralógiai vizsgálata a szerpentinekhez kötő
dő ásványinyersanyag-kutatás előkészítését cé
lozta. Megállapítást nyert, hogy a perkupái 
szerpentinek a mélyben képződtek, s a sodiapi-
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rekhez hasonlóéin préselődtek ki. Eszerint a 
mélyben nagyobb szerpentin tömegeknek kell 
lenni. A  helesfaí s még inkább a gyódi szer
pentinekben nagy számban előforduló kontakt 
ásványok arra utalnak, hogy a szerpentin és a 
mellékkőzet határán kontakt éroesedés lehet.

Az agrogeológiai kutatási programunk kere
tében a Bányászati Kutató Intézettel kísérlete
ket végeztettünk lignitek aktiválására. Újabban 
a természetes fossziliák szervesanyagpótló és ta
lajjavító hatásának fokozására külföldön a kőze
teket nem eredeti formájukban, hanem részben 
feltárva és hatóanyagaikban —  humátokban, nit
rogénben, nyomelemekben —  dúsítva használ
ják fel. Ilyen termék pl. a Japánban gyártott 
Azumin műkomposzt, melyet lignitből és szer
pentinből salétromsavas kezeléssel állítanak 
elő. Az így kapott ammonizált kőzetek (lig
nitek) nitrogéntartalma is nagyobb (8— 12%), 
bár a nitrogéntartalmat részben a tárolás köz
ben leadják. A  többféle lehetőségek közötti vá
lasztás s javított eljárás kidolgozását célozta a 
Bányászati Kutató Intézetben folyt munka. A 
kísérletek folytatását és további finanszírozását 
a Péti Nitrogénművek vette át. A  félüzem sze
relését 1973. év második felében megkezdték.

Az M TA Talajtani és Agrokémiai Kutató 
Intézetében vizsgáltattuk a szikesek és a sava
nyú talajok megjavítására alkalmas kőzeteinket. 
Jelenleg vizsgálatok folynak a homoktalajok 
megjavítására felhasználható agyagjaink és zeo- 
litjaink minősítésére. E kutatás az anyakőzetet 
jelentő földtani képződmény és a talaj genetikai 
kapcsolatait is hivatott felderíteni.

Vizsgáltattuk a Bányászati Kutató Inté
zettel a Magyarországon előforduló s mező- 
gazdasági szempontból értékes nyomelemeket 
tartalmazó kőzeteket és ipari hulladékokat. A  
kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a 
kőzetekben levő nyomelemeknek gyakorlati 
értékük mezőgazdasági szempontból nincs.

1971. évben a Veszprémi Nehézvegyipari 
Kutató Intézetben megkezdtük a növényvédő- 
szer-vivőanyag céljára alkalmas hazai ásványok 
és kőzetek vizsgálatát. Különösen a jó diszper- 
zitású és stabil diszperziót adó szilikátjaink 
ígérnek jó megoldásokat.

Kísérleteket folytattunk a Bányászati Ku
tató Intézetben kis színes- és ritkafémtartalmú 
ércek dúsítása érdekében klórozó hőkezeléssel. 
A  színesfémkinyerés hatásfoka 83— 98%- között 
volt a gyöngyösoroszi színesfémérceknél. A  
szarvaskői wehrlitekből illósítás alatt a vasnak 
10— 78%-a, a titánnak 24%-a, a vanádiumnak 
pedig 47%-a távozott el. A  reduktív körül
mények biztosítása céljából bitumennel briket- 
tezett minták klórozását is elvégezték. Az úr
kúti karbonátos mangánérc optimális illósodása 
vasra és mangánra 94%-os volt. Egyéb ritka- 
fém tartalom is jelentősen, 40— 70%-ban csökken 
a klórozási maradékban.

A  Fémipari Kutató Intézet megbízásunkra 
foglalkozott a magyarországi piritek komplex 
feldolgozásával. Ennek során tökéletesítették az 
FeSs elbontására szolgáló autokláv belső szerke
zetét. Megvizsgálták az oxidáció utáni zagy fel
dolgozásának lehetőségeit. A  zagy kénsavas 
kezelésével SOa jelenlétében a réz 80%- a és a

cink 40%-a jut oldatba. A  további műveletek 
során az egyéb értékes fémekkel együtt a szul- 
fidcsapadékba kerülnek. Megoldották a kén
oldószerek extrakciós kinyerését. Kb. 60% va
sat tartalmazó vasoxid-koncentrátumot állítot
tak elő. A  pirít hőbontására új típusú folya
matosan működő forgódobos kemencét szerkesz
tettek. Kiegészítő kísérleteket végeztek a pirít 
közvetlen ferrikloridos lúgzására. Tájékoztató 
jelleggel megvizsgálták az autoklávos oxidációs 
eljárás lehetőségeit a hazai piritek feldolgo
zására.

Laboratóriumi kísérleteket folytattunk a 
Bányászati Kutató Intézetben a sárvár— rába- 
sömlyéni termálvíz ásványi alkotóinak komplex 
hasznosítására. E kutatás foglalkozott a szóda
eltávolítás lehetőségével. Kidolgoztuk a komp
lex hasznosítás technológiai sémáját. A  nyers 
só 12— 13%-os szennyezését lényeges nátrium - 
klorid-veszteség nélkül lehet eltávolítani. A  
konyhasókinyerés nagyüzemi hatásfoka 80—  
85%. Megállapítást nyert, hogy a sótermelés 
többlet árbevétele s a melléktermék-értékesí
tés kompenzálja a komplex technológia költség- 
többletét. A  kutatás eredményeiről a Nehézipari 
Minisztérium Műszaki Fejlesztési Főosztályát 
és a Sárvári Tanács Végrehajtó Bizottságát 
tájékoztattuk.

A  kutatások eredményét a Központi Föld
tani Hivatal publikációkban —  Földtani Kuta
tásban, bányászati és technológiai szaklapok
ban, valamint nagyobb jelentősebb témákat 
monográfiák formájában —  teszi közkinccsé. A  
Földtani Kutatás külön számokat szentel e té
mának. A  Hivatal Gazdaságföldtani Osztálya 
minden felmerülő kérdésben készséggel áll az 
érdeklődők rendelkezésére.

Др. Варю Дыола:

ЦЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ 
РАБОТАХ
Центральное геологическое управление, начиная с 
1967 года проводит планирование, финансирование 
и руководство технологических исследований, целю 
которых является подготовка, обоснование геоло
горазведочных работ и более эффективное исполь
зование, реализация выявленных минеральных ре
сурсов.
В настоящей статье излагаются концепции, прин
ципы и важнейшие темы этой деятельности. Дается 
информация о ходе этих работ, а также о резуль
татах исследований, проведенных до конца 1972 
года.
Эта деятельность проводится в строгом единстве 
и при соблюдении взаимного влияния генетики и 
технологии. В ходе этой деятельности выявляются 
специфические особенности отдельных видов ми
нерального сырья, изучаются возможности ком
плексного использования минерального сырья.
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