
Nem feltárásos jellegű földtani kutatások célkitűzései
(1969-1974.)

írták: Bohn Péter—Horn János

A nehézipari m iniszter és a Központi Föld
tani Hivatal elnökének 23/1968. NIM—KFH 
számú utasítása alapján 1969. január 1-től új 
finanszírozási rendszer lépett életbe a m agyar- 
országi földtani kutatások terén. Ennek értel
mében központi földtani költségvetési hitelkeret 
terhére valósítandó meg a szilárd hasznosítható 
ásványi nyersanyagok zömének kutatása az elő
készítő fázistól a részletes fázisig, feltárási, 
anyagvizsgálati és dokumentációs téren.

A korábban megismert ásványinyersanyag- 
indikációk feltárásos m egkutatásának egyre fo
kozódó m értéke strukturális változást okoz a 
tágabb értelem ben vett földtani kutatások vo
natkozásában. Egyre inkább nő a nyersanyagok 
hasznosíthatósági, technológiai vizsgálatainak 
szükségessége, a népgazdasági igények egyre 
szélesedő skálája következtében.

Ezen túlmenően pedig egyre bővül az agro- 
geológiai, építésföldtani, hidrogeológiai és kör
nyezetvédelmi jellegű földtani célkutatások ská
lája és volumene. Szükségesnek látszik ezért 
szakembereinket tájékoztatni a különböző, nem 
feltárásos jellegű földtani kutatási témákról.

A közölt összeállítás a különböző kutatások 
célkitűzéseit és a megvalósításuktól várt nép- 
gazdasági eredm ényeket körvonalazza. A kuta
tások részletes eredm ényeit a vonatkozó rész-, 
illetőleg zárójelentések tartalmazzák, mivel álta
lában nyom tatásban nem jelentek meg. ,

A felsorolt kutatási tém ák az elmúlt 5 év
ben valósultak meg, vagy még jelenleg is fo
lyam atban vannak.

Az összeállításunkban szereplő témákon 
kívül még számos nem feltárásos jellegű kutatás 
valósult meg az elm últ években. Ezek főleg 
komplex regionális geofizikai kutatások, építés- 
földtani térképezések, tem atikus hidrogeológiai 
tanulm ányok voltak, amelyeket általában az 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és a Magyar 
Állami Földtani Intézet valósított meg és éves 
jelentéseikben nyom tatásban is közzétettek.

I. Á S V Á N Y I N YERSAN YAG O K  
TECHNOLÓGIAI K U TA TÁ SA

1. Kerámiai kötés elméletének és ilyen célra 
használható hazai ásványi nyersanyagaink 
jelderítése és minősítése

Kivitelező: Budapesti Műszaki Egyetem
Kémiai tanszék

A kutatás fő célkitűzései: irodalmi tájéko
zódás a kerám iai kötés problem atikájának 
jelenlegi állásáról.
A kerám iai kötés elm életének felderítése. 
Ezen belül hangsúlyozottan:

— az olvadékképződés diszpozíciói az ás
ványi nyersanyagokban,

— az olvadékképződés hőmérsékletének 
csökkentése mesterségesen.

Kerámiai kötésre alkalmas hazai kőzetek 
vizsgálata és értékelése. Először az alábbi 
kőzetek vizsgálatát végezték el: illit, Tokaj- 
hegyalja típusú bentonit, nontronit, pumi- 
cit, klinoptilolit, kálitufa.
A kerám iai kötés gyakorlati alkalmazásai 
(csiszolóanyagok, nagyszilárdságú építő
anyagok, díszítőkövek, burkolóanyagok stb.) 
m ellett kiemelten kell kezelni a kerámiai 
kötés terén fennálló hazai problémákat és 
törekedni kell új felhasználási lehetőségek 
felderítésére.

2. Magyarországon található agyagásványok 
felderítése

Kivitelező: Veszprémi Vegyipari Egyetem

Magyarország földtani adottságainál fogva 
jelentős agyagásvány-készletekkel rendel
kezik. Ezek minőségi és mennyiségi elosz
lása igen változó, s nem mindig felel meg 
az ipari követelményeknek. Az egyes tele
pek, előfordulások minőségi specifikumo
kat képviselnek, amelyek sajátos célra való 
felhasználást tesznek lehetővé. A megkuta- 
tottság jelenlegi szintjén nincsen kellő á tte
kintés e nyersanyagok tulajdonságairól, fel- 
használásuk lehetőségeiről országos vonat
kozásban, ami hátrá lta tja  alkalmazásbavé- 
telüket. A KFH ezért programot tűzött ki e 
nyersanyag-előfordulások sajátságainak, ge
netikájának tudományos megismerésére. A 
program kapcsán a következő kutatóm un
kát kell elvégezni:
A polgárdi gránit hidroterm ális agyagoso- 
dását, amely genetikai különlegességénél 
fogva hívja fel magára a figyelmet.
Meg kell állapítani, hogy az autohidratáció 
során milyen típusú agyagásványok kelet
keztek és a sajátságok tekintetében össze
hasonlító megállapításokat kell tenni a 
szokványos hegyaljai hidrotermális úton 
keletkezett agyagásványtelepek nyersanya
gainak tulajdonságaival.
Részletes kutatást kell végezni a pázmándi 
pirofillit-előfordulás genetikájára, a nyers
anyag tulajdonságaira, tisztíthatóságára vo
natkozólag. Külön ki kell térni ebben az 
előfordulásban általunk felism ert molibdén- 
és ólomnyomok vizsgálatára, eredetének 
tisztázására. E kutatás során mindenekelőtt 
a KFH által végeztetett kutatófúrások 
anyagának vizsgálatára kell támaszkodni.
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3. Pum icit üvegipari felhasználási lehetőségek, 
alunit és aluterm ékek, üvegipari lehetősé
gek kutatása

Kivitelező: Szilikátipari Központi K utató és 
Tervező Intézet

A tém a keretében az alábbi feladatok el
végzése szükséges:
Húzott síküveg és csomagolóüveg előállítá
sánál pum icit alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata.
Pum icit egyéb üvegipari felhasználási le
hetőségének vizsgálata.
Pum icit hideghabosításával hő- és hangszi
getelő előállítási lehetőségének laboratóriu
mi m éretben való vizsgálata.
Az alunit és aluterm ékek üvegipari alkal
mazási lehetőségeire irányuló kutatás és a 
minőségi feltételek megállapítása.
Üj, nagy tisztaságú korund előállítása dúsí
to tt alunitból és aluterm ékekből.

4. Agyagos, palás kőszenek ham ut adó alkotó
részeinek vizsgálata ú j felhasználási lehető
ségeik felderítése céljából, különös tek in te t
tel a term észetes organofil agyagásványokra

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A nógrádi, borsodi és tatabányai nagy ha
m u jú  kőszenek vizes mechanokémiai ak ti
válásánál m egállapították, hogy kb. 50% 
m ennyiségben kolloidoldatba vihetők. Az 
elvégzett vizsgálatok szerint a 18—20%-os 
szárazanyag-tartalm ú centrifugátum ot víz
ben oldható, a szénben dúsított részt víz
ben nem oldható szerves agyagásványnak 
tekinthetik.
További célkitűzések a m unka során:
— a borsodi és tatabányai nagy ham ujú 

szeneknél is elvégzik a részletes, faj súly 
szerinti osztályozást,

— a nagyobb diszpergáló hatású legújabb, 
4 lépcsős dezaggregálóval m egism étlik a 
3 kőszénféleség diszpergálást az idő, 
koncentráció, pH, hőfok és különféle 
emulgátorok hatásában,

— felveszik a vízben oldható szerves 
agyagásvány-oldatok folyásgörbéjét a 
a nyírási sebesség függvényében és ka- 
rakterizáló számokat keresnek mind az 
agyagásványrész, mind a szerves ve- 
gyületekre vonatkozólag,

— szerkezeti vizsgálatokkal derítik  fel a 
szerves rész jellegzetes vegyületcsoport- 
ja.it,

— ku tatják  a vízben nem oldható szerves 
agyagásvány-vegyület tulaj donságait,

— eljárást dolgoznak ki a nagy ham ujú 
kőszeneink vízben oldható és vízben 
nem oldható szerves agyagtartalm ának 
meghatározására,

— megvizsgálják a felfedezett új szénve
gyületek ipari felhasználásának lehető
ségeit.

5. A  himesházai és pécsváradi földpátos homok 
kutatása

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

Célkitűzés: Pécsvárad és Himesháza kör
nyékén előforduló földpátos homok ku ta
tása, kőzetm inták laboratórium i elemzése, 
földpátdúsítás technológiai vizsgálata (Hi- 
mesházi bánya). Geodéziai felm érés és té r
képezés, földtani rész- és összefoglaló jelen
tések készítése. A kinyerhető földpát a fi
nom kerám iai ipar im port nyersanyagának 
hazai pótlását teszi esetleg lehetővé.

6. Tatabányai szén kom plex felhasználásának 
technológiai vizsgálata

Kivitelező: Tatabányai Szénbányák

A m unka során kivitelező a szilikát-olvadé- 
kokra kidolgozott kőzettechnológiai eljárás 
félüzemi m éretű adaptálásával próbabeépí
tésre alkalmas minőségű, legalább 50 m:i 
mennyiségű term éket ad á t az építőipar
nak, annak igénye szerint, vagy fehér, vagy- 
világos színekben, kristályos felülettel, hogy 
a felületi megm unkálás elkerülhető legyen; 
vagy sötét, fekete színben csiszolásra alkal
mas szövettel, a kívánt (50X50 cm) m éret
ben. Továbbá a próbagyártás során kiala
kítja  a formázás, öntés üzemi technológiáját. 
A homokból készült form án kívül a fúrás
gyantából készült form aanyagot is kipró
bálja.

7. Hazai perlitvagyon-vizsgálat

Kivitelező: Szilikátipari Központi Kutató
és Tervező Intézet

A tém a kidolgozása során m egvalósult a 
telkibányai típusú perlitek (kb. 6—8 minő
ség) vizsgálata a m ár kialakíto tt módsze
rekkel az alábbiak szerint:
Az „aprózódás” jelensége részben anyag- 
tulajdonság, amely döntő m értékben befo
lyásolja a Pi minőség alacsony kihozatali 
arányát.
M egállapítást nyert, hogy az „aprózódás” 
anyagjellemző részében (Al) az alábbi té 
nyezők játszhatnak  szerepet:
— preform ált m ikrorepedezett szerkezet,
— hődilatáció-feszültség,
— gőznyomás okozta feszültség,
— üveg-kristályos fázis anizotrópia-fe

szültség,
— porozitás, szerk., inhomogenitás feszült

ség,
— halmaz granulom etria.
Az aprózódás és a fenti tényezők kapcsola
tá t első lépésben csupán a szélsőségesen 
különböző pálházai perliteken határozzák 
meg a legkisebb A l, P. fekete perlitnél, 
legnagyobb A l p. világos szürke perlitnél. 
Üzemi kísérleteket végeznek a legkevésbé 
aprózódó nyersanyag kiválasztására. Az ap- 
rózódásnak az üzemi berendezés által oko
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zott hányada részletes vizsgálata, ezen belül 
a kemence, a pneum atikus transzportrend
szer és a ciklonrendszer által okozott apró- 
zódás m eghatározását.
Ezen vizsgálatok tám pontot fognak nyú j
tani a berendezés esetleges szerkezeti mó
dosításához is.

8. Rossz minőségű bauxitok javítása

Kivitelező: Veszprémi Vegyipari Egyetem

A kutatás során 20—35% kaolin it-tartalm ú 
bauxitot kell felhasználni az alábbi kísér
letekhez :
A kaolinit frakciónkénti és szerkezeti elosz
lásának m egállapítása u tán  kísérletsorozatot 
végeznek azoknak a feltételeknek tisztázá
sára, am elyek a korábbi idevonatkozó ku ta
tások eredm ényeinek intenzívebb alkalm a
zását teszik lehetővé. Nevezetesen m egálla
p ítást nyert, hogy megfelelő dezaggregáló 
szem csefeltárás u tán  a kaolinit egy része 
flotációval eltávolítható a nyersanyagból. 
Tisztázandó, m ik a feltételei és határai a 
kaolinit korábbinál nagyobb arányú  eltá
volításának.
A kutatás során ki kell térn i olyan esetle
ges megoldások körvonalainak tisztázására 
is, hogy lehetséges-e a baux it kaolin itjét 
valam ilyen eljárással oly módon m aszkíroz
ni, hogy az a NaOH-os feltárásban, ill. 
N a-Al-hidroszilikát-képzésben ne vegyen 
részt.

9. Üj típusú szerkezeti anyagok előállítása 
szénbázison

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

Célkitűzés: Hazai szenek fokozottabb hasz
nosításának elősegítése olyan közvetlenül 
szénből kiinduló feldolgozási módszerekkel, 
m elyek szénhidrogénbázisú alapanyagokkal 
versenyképes, nagyértékű term ékeket szol
gáltatnak.
A szén lepárlása, ill. kokszolása során m el
lékterm ékként n y ert ká trány  régebben a 
szerves vegyiparnak, ill. ezen belül a m ű
anyagiparnak egyedüli nyersanyagforrása 
volt.
Ugyancsak legfontosabb nyersanyaga volt a 
ká trány  és a (humuszszegény) koksz a m ű- 
szénterm ékeknek is. Ily módon feldolgoz
ható alapanyagok azonban csak tö rt részét 
te tték  ki a szén szerves anyagának és a 
szénhidrogénbázisú vegyipar fejlődésével 
jelentőségük erősen visszaszorult. Az utóbbi 
években azonban m ind a kapitalista, mind 
a szocialista országokban m egélénkült a ku
tatás abban az irányban, hogy a term ő- 
plasztikus szénféleségeket, ill. a barnasze
nekből nagy m ennyiségben nyerhető  hu- 
m insavakat közvetlenül bevonják a m ű
anyagfeldolgozás nyersanyagai közé. Fog
lalkoznak továbbá külföldön a m űszénter- 
m ékek tulajdonságainak halogenezés ú tján  
történő javításával is.

E törekvések sikere egyrészt elősegítené 
szeneink piaci elhelyezési lehetőségét, nagy 
term ékértékű  anyagok előállításával növel
né a szénbányászat gazdaságosságát, vala
m int várhatóan kedvezően befolyásolná az 
olcsóbb m űanyagterm ékek hazai gyártását.

10. Űj finom kerám iai nyersanyagok kutatása

Kivitelező: Szilikátipari Központi Kutató 
és Tervező Intézet

A kutatás során az alábbi célkitűzések 
valósultak meg:
A Mád m elletti Suba-oldal krisztobalitos 
kőzettípusának finom kerám iai felhasznál
hatósági vizsgálata és minősítése. A kőzet 
kom plex ásvány- és kőzettani vizsgálata. F i
nom kerám iai jellemzése: m egm unkálható- 
ság, éghetőség, valam int a fontosabb fizikai 
technológiai tulajdonságok megállapítása. A 
kőzet finom kerám iai technológiai jellegű 
vizsgálata, főleg porcelánipari szempontból. 
A subái krisztobalitos kőzettípus törzslap
jának  öszeállítása, m ely a vizsgálati ered
m ényeket, minőségi adatokat tartalm azza. 
Klórozással nem esített (vastalanított) káli
tu fa  és töröktanyai plasztikus kőzettípus ás
ványtani és az égetett anyagok fehérségi 
vizsgálata. A kiindulási és a nem esített 
anyagok vizsgálati eredm ényeinek egybe
vetése a nem esítés hatásának és hatékony
ságának a m egállapítása céljából.
Dorogi kaolinos homokkő vizsgálata.
A kőzet kom plex ásvány-kőzettani vizsgá
lata  és fizikai technológiai jellemzése. 
Hidrociklonos dúsítás hatékonyságának a 
vizsgálata. A dúsított kaolin finom kerám ia
ipari jellemzése, beleértve a tűzállósági és a 
terhelés a la tti lágyulási vizsgálatot is. 
Tájékoztató jellegű finom kerám iaipari tech
nológiai vizsgálatok az esetleges felhasznál
hatósági terü letek  m eghatározására. Külö
nös tek in te tte l kell lenni a burkolólapgyár
tásra és a sam ott-tokok előállítására. 
Finom kerám iai szempontból korábban m eg
vizsgált hegyaljai kőzetek közül a bábavöl
gyi kaolin és a füzérradványi homokos és 
kavicsos (meddő) illites kőzetek felhasznál
hatóságának a vizsgálata épületkerám iai 
gyártm ányok előállítása céljából.
A kőzettípusok ásvány-kőzettani és fizikai
technológiai jellemzése. Épületkerám iai tá 
jékoztató jellegű gyártástechnológiai vizs
gálatok.

11. Agyagos, palás kőszenek technológiai v izs
gálata

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A kutatás fő célkitűzései: a  lehető legna
gyobb karbontartalm ú széndúsítm ány elő
állítási lehetőségének és m ódjának megis
merése. Ennél messzemenően figyelembe 
kell venni a környezetvédelm i szemponto
kat.
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A ham ut adó agyagos komponensek — m e
lyekről a kutatás m ár m egállapította, hogy 
kétféle szerves m olekulájú agyagásványok
— elkülönített leválasztásának lehetősége 
és módja.
A szerves komplex agyagok szervesanyag
tartalm ának meghatározása. Továbbá annak 
felderítése, hogy ezek milyen módon kap
csolódnak a szervetlen részhez.
Felderítendő, hogy a peptizálható komplex 
hol és m iként értékesíthető, használható fel. 
Ezzel kapcsolatban meg kell határozni az 
egyes felhasználások minőségi jellemzőit, 
illetve kondícióit.
A vizsgálat derítse fel a peptizálható kom p
lex leválasztását a granulom etria függvé
nyében s ezzel kapcsolatban a lehető leg
teljesebb elválasztás módját. Ugyancsak 
megvizsgálandó a szén kinyerése az aprítás 
szemcsefinomságának függvényében. Meg
vizsgálandó, hogy a kőzet három  fő kom 
ponense — nevezetesen a tiszta szén, a pep
tizálható rész és a nem peptizálható kom p
lex — texturálisan m iként kapcsolódik egy
máshoz.
A tiszta szénrész kinyerésére legjobban al
kalm azható technológiára tájékoztató jel
leggel javaslat készítendő.
A kísérletek során a nógrádi szeneket vesz- 
szük igénybe, annak két m ódellanyagát: 
montm orillonitos és kaolinites típusait.

12. Nem  hasznosított dunántúli lignitterületek  
minősítő vizsgálata, különös tekin tette l a 
Magyarországon nem  alkalmazott szénfel
dolgozási lehetőségekre

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

Az energiahordozók közötti verseny világ
szerte rákényszeríti a bányászatot, hogy a 
szén új felhasználási lehetőségeit kutassa, 
valam int az eddigi szénfeldolgozási módsze
reket tökéletesítse. E törekvések kapcsán 
kidolgozott új eljárások egy része lehetővé 
teszi lignitek felhasználását is, ill. nyers
anyagul éppen lignit-féleségek alkalmasak, 
így a külföldi, valam int a hazai újabb ku
tatások szerint egyes lignitek alkalmasak:
— ércdarabosításhoz, ill. más zsugorító el

járásokhoz szükséges darakoksz,
•—■ földgázzal egyenértékű, vagy annak pót

lására szolgáló nagy kalóriájú gáz,
— növényi serkentő hatású, vagy tala jjav í

tásra  szolgáló esetleg vegyi segédanyag
ként alkalm azható vegyi term ékek elő
állítására,

— szervetlen komponenseik pedig kénfor
rásként, ill. építőanyagként való haszno
sításra.

A vázolt irányú kutatások értelem szerűen 
kiterjesztik  a széntelepek eddig feltételezett 
m űrevalóságának határait, előtérbe helyez
ve, az eddig nem értékelt olyan technológiai 
tulajdonságokat, m in t pl. a koksz- és gáz
minőség, a kéntartalom , hasznosítható m ed
dőtartalom, hum insavtartalom , esetleg kü
lönösen magas extrakthozam .

A kérdés komplex vizsgálata különös ér
deklődésre ta rth a t számot a jelenleg egyál
talán nem m űvelt toronyi lignitterület 
hasznosítása, ill. a fogyasztói oldalról erősen 
lehatárolt bányászató várpalotai szénkincs 
nagyobb volumenű értékesítése szempont
jából. A toronyi lignitvagyon gazdaságos 
komplex hasznosításának kidolgozása egy
ben a szomszédos osztrák terü letek  nyers
anyag- és energiahelyzetének javítása m iatt 
is érdekes és esetleg kooperációra is lehe
tőséget nyújt.
A várpalotai, valam int a toronyi lignitte
rü letek  rendelkezésre álló fúrásanyagának 
felhasználásával összesen 28 szelvényminta, 
valam int 6 nagyobb súlyú reprezentatív  
m inta összeállítása.
A szelvénym inták teljes szénvizsgálata, 
kénmegoszlási, kis- és nagyhőfokú lepárlási 
vizsgálata, valam int a hum insavtartalom  és 
a bitum entartalom  megállapítása. A kis- és 
nagyhőfokú lepárlás term ékeinek (koksz, 
gáz) kalorikus vizsgálata.
A reprezentatív  m intákból szükség esetén 
mosott term ék előállítása, a nyers- és-m o
sott termékekből, az előzőkben közölt vizs
gálatok elvégzése, a hamuösszetételi és sa- 
lakosodási vizsgálat elvégzése, a meddő ösz- 
zetételének, hum insav- és kéntartalm ának 
meghatározása.
Kiegészítő laboratórium i technológiai vizs
gálatok az optimális feldolgozási mód pon
tosítására.

13. Vasas szennyeződésü kőzetek nemesítése és 
kis színesfém tartalm ú ércek dúsítása klóro
zó hőkezelés útján

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A hazai kaolinos kőzetek és zeolitok ipari 
hasznosítását megnehezíti a színezést okozó 
vastartalom . A Fém ipari K utató Intézetben 
és a Bányászati K utató Intézetben lefolyta
to tt tájékozódó kísérletek szerint a Fe-tar- 
talom — legalábbis a kaolinos kőzeteknél — 
klórozó pörköléssel csökkenthető. Elméleti 
megfontolások szerint rem ény látszik — 
megfelelően kialakított kísérleti körülm é
nyek között — a zeolitok fehérítésére is, a 
klórozást esetleg savas utókezeléssel kom
binálva. E kom binált eljárás, a bombolyi 
kaolinnal szerzett tapasztalatok alapján, 
kaolin-féleségek nem esítésére is alkalmas 
lehet.
A kísérletek lefolytatására célszerűnek 
látszik valam ilyen, jó szilárd gáz érintkezést 
biztosító technológiai berendezést, pl. fluid
rendszerű apparátust alkalmazni.
A szakirodalomból ism eretes továbbá, hogy 
külföldön egyre elterjedtebben használják 
szegény ércek színesfém -tartalm ának ki
nyerésére a klórozó pörkölési eljárást. Ily 
módon végzik pl. piritpörkök rézm entesí
tését is, de a technológia a m átravidéki 
szegény színesércek komplex hasznosítása 
céljából is számításba vehető. E típusú fo
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lyam atok lejátszatására — külföldi közlések 
szerint — speciális kiképzésű aknakem en
cék alkalmazhatók.
A Központi Földtani H ivatal a hazai agyag
ásványok és zeolitok papíripari és szilikát
ipari hasznosíthatóságának fokozása, továb
bá a gyenge minőségű hazai színesfém 
tartalm ú ércek jobb hasznosítása, esetleg a 
piritpörkök értékesíthetőségének elősegítése 
érdekében több évre terjedő kutatási m un
kát indított meg.
Ez a m unka k iterjed t a következőkre: A 
zeolitok és agyagásványok laboratórium i 
léptékű klórozó vastalanítása céljára meg
terveznek egy, m űszakonként párszáz g-os 
anyagmennyiségek feldolgozására alkalmas 
fluid fázisú pörkölő berendezést.
A fluid-rendszerű pörkölő berendezésben 
kb. 10— 12 kísérlet keretében m egállapítják 
a klórozó pörkölés szem pontjából optimális
— hőm érséklet-tartom ányt,
— tartózkodási időt,
— szilárd anyag- és gázarányt.
Az optim álisnak ta lá lt kísérleti körülm é
nyek között 2—3 kísérlet keretében m eg
vizsgálják az alábbi alapanyagokat is: 

töröktanyai kaolin, 
bábavölgyi kaolin, 
füzérradványi illit, 
subái zeolit.

A subái zeolitokkal szükség esetén a fen 
tiektől eltérő körülm ények között további 
3—4 kísérletet végeznek el.
A klórozással nem kielégítő m értékben vas
m entesíthető m intákkal változtato tt kísér
leti körülm ények között savazásos utófehé- 
rítési kísérleteket végeznek. Az optim ális
nak m utatkozó technológiával papíripari, 
ill. szilikátipari továbbvizsgálatok céljára 
1— 1 kg m in tát szolgáltatnak.
A színesfém eket tartalm azó gyenge m inő
ségű ércek klórozó pörkölése céljára meg
terveznek egy néhányszáz g anyag feldol
gozására alkalmas, külső fűtésű laborató
rium i aknakem encét.
Az aknakem encében p iritpörk  klórozó réz- 
telenítésre — különböző kísérleti körülm é
nyek között — 6— 8 tájékozódó kísérletet 
végeznek.
Ugyancsak 6—8 tájékozódó kísérletet vé
geznek — a kedvezőbbnek m utatkozó appa- 
ratúrában  -— m átravidéki színes ércek fém 
tartalm ának klór ozás ú tján  történő szállasz- 
tására is.

14. Hazai álunitból előállított alum ínium - 
oxid  -j- szilícium -dioxid-tartalm ú anyagból 
korund és szilicium-dioxid szétválasztására 
szolgáló eljárás kísérletei
K ivitelező: Szilikátipari Központi K utató
és Tervező Intézet

A kutatás célja: Hazai alunit-koncentrá- 
tum ból alum ínium -fluoridos technológiával 
laboratórium i kísérletek az alum ínium oxid 
és szilicium-dioxid szétválasztására és a fél
üzemi technológiai eljárás kialakítására.

A kutatás során az alábbiakat végezték el: 
Laboratórium i viszonyok között m egállapít
ják az optimális technológiai alapadatokat, 
am elyek biztosítják a fluoridfelhasználás 
legkisebb mennyiségét. Kilogrammos nagy
ságrendben, kísérleti, illetve vizsgálati cél
ra előállítottak korundot. Megvizsgálták, 
hogy a korund alkalmas-e a technológiában 
szükséges alum ínium -fluorid előállítására. 
A laboratórium i kísérletek alapján elkészí
tik a félüzemi kísérlet elsődleges techno
lógiai vázlatát és folyam atábráját. Megvizs
gálják, hogy a fluorvisszanyerés milyen 
körülm ények között valósítható meg ked
vező feltételek mellett.
A kísérlet adatai a rra  irányulnak, hogy 
olyan technológiai folyam at elvét dolgozzák 
ki, amely az alunitkoncentrációból egy m ű
veletben korund és szilicium-dioxid előállí
tására képes a felhasználásra kerülő fluor 
visszanyerése mellett.
A feladatot kg-os nagyságrendű korund- 
anyagm inta és technológiai tervezet és 
folyam atábra átadásával teljesítik.
A hazai alunit-előfordulásból származó 
anyagból készített alum ínium -szilikát m in
taösszetétel adatai és a kapott m intával 
végzett előkísérletek alapján lehetőség nyí
lik a kb. 60% alum ínium -oxid és 40% szilí
cium.—dioxid-tartalm ú anyagból korund elő
állítására. A korund előállítására alum í
nium -fluoridos reakcióval nyílik lehetőség, 
m elynek gazdaságos voltát az biztosítja, 
hogy kialakítható olyan technológia, mely 
fluorvisszanyeréssel, illetve alum ínium - 
fluorid regenerációval dolgozhat és mellék- 
term ékként korund m ellett nagytisztaságú, 
kedvező áron értékesíthető szilicium-dioxid 
nyerhető. A kísérleti m unka keretében a 
feladat két részre oszlik:
1. K ísérleti anyagok előállítása laborató

rium i m éretben vizsgálati, ill. későbbi 
időben félüzemileg alkalmazási kísérlet 
céljára.

2. Folyamatos gyártási technológiai alapját 
képező nagy-laboratórium i berendezés 
kialakítása és a korund a szilicium-di
oxid és az alum ínium -fluorid regenerá
ció optimális technológiai param éterei
nek meghatározása.

A technológiával előállított korund-alkal- 
mazás, kerám iai, tűzállóanyagipari, porce
lánipari és olvasztott tűzállóanyagipari te r
m ékek előállítására: a szilicium-dioxid al
kalmas gum iipari és festékipari felhaszná
lásra, továbbá kvarcüveg előállítására.
Az előállított timföld elősorban az olvasz
to tt tűzállóanyag-gyártásban hasznosítható.

15. A  CaCO.! -f- MgCh pszeudobinér-rendszer 
vizsgálata, különös tekin tette l a magnezit 
helyettesítésére alkalmas nyersanyag m es
terséges előállítására

Kivitelező: Eötvös Loránd Tudom ányegye
tem, Ásványtani Tanszék
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A m unka magába foglalta a következőket: 
A dolomit-magnezitképződés fiziko-kémiai, 
a kristálykém iai és geokémiai feltételeinek 
meghatározását.
A prim er dolomit-magnezit képződési me
chanizmusának megismerését. Az előzőek 
alapján, illetve ism eretében olyan M g-tar- 
talm ú nyersanyag előállítási lehetőségének 
megismerését, amely m indenekelőtt tűzálló
anyagipari célokra felhasználható.
CaCCh (szilárd) -j- M gCb-rendszer kristály
fázisok analitikai vizsgálata 50° — 75° — 
100° — 125° — 150° — 175° — 200° — 
225° — 250° — 275° — 300° — 325° — 
350 °C-on.
Ca : Mg- 1 : 19; 3 : 7  és 1:1 rendszerben 
( =  39 modell), 
kísérleti idő =  24h.
Ca, Mg(CO:i)2 (szilárd) -j-MgCb (aq)-rendszer 
50° — 75° — 100° — 125° — 150° — 175°
— 200° — 225° — 250° — 275° — 300° — 
325° — 350°
Ca : Mg =  1 : 19; 3 : 7  és 1 :1 rendszerben, 
(39) modell. Kísérleti idő == 24h. 
M odellkísérletekkel előállított szilárd fázis
term ékek kristálykém iai — kémiai értéke
lését.

16. Bauxitok vastartalmának vizsgálata

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

K utatás célja: A hazai bauxitok a hasznos 
alum ínium ásványok m ellett különböző, — 
de elég jelentős (15—20%-os) mennyiség
ben tartalm aznak vasásványokat: hematitot, 
goethitet és bizonyos típusok piritet, vala
m int több-kevesebb agyagásványt, elsősor
ban kaolinitet is. Az ásványi komponensek 
rendkívül finom szemcseméretűek. Elkülö
nítésük lehetőségének tisztázása mind a 
kőzet genetikai kérdése, m ind technológiai 
szempontból fontos. Az intézetben több 
éven á t fo lytatott korábbi kutatások a 
bauxit nemesítésére, elsősorban a kaolin
szennyezés csökkentésére irányultak és po
zitívan értékelhetők. Az intézetben egyéb 
céllal kidolgozott, illetve kidolgozás alatt 
álló dúsítási eljárásokkal várhatóan a bau
xitok vastartalm a is csökkenthető. 
Vizsgálatok:
— Vastalanítási kísérletek elvégzése az 

alábbi 4 különböző típusú bauxit-m in- 
táv a l:
jóminőségű hem atitos bauxittal, 
jóminőségű (a vasat nagyobbrészt goe- 
th it form ájában tartalmazó) bauxittal, 
gyenge minőségű, erősen kaolinos, he
m atitos bauxittal, 
pirites szürke bauxittal.

— Kiindulási anyagok vizsgálata: 
ásványi és kémiai összetételre.

— A vastalanítás lehetőségének vizsgálata 
három  különböző irányban:

— Kolloid módszerrel:
a bauxitok ásványi komponenseinek 
szétválasztására,

diszperziók készítése és frakcionált üle- 
pítése.

— Megvizsgálandó:
az optimális diszpergálás, a szelektív 
szedimentálás.

— Feltételei:
az ásványi komponensek, elsősorban a 
vasásványok megoszlása a különböző 
frakcióban,
nagyhőfokú klórozó illósítással.

Kifejlesztett laboratórium i berendezésben, 
stabil ágyas megoldással, magas hőfokon 
(900°) történő klórozással a bauxit vaskom
ponenseinek eltávolítására kísérletek elvég
zése (a param éterek: klórkoncentráció, ta r
tózkodási idő változtatásával). 
Hagyományos ércelőkészítési módszerekkel 
nem dúsítható karbonátos m angánércek dú
sítására kifejlesztett hidrom etallurgiai eljá
rással várhatóan a bauxitok is feltárhatók
— m int ahogy az irodalomból is ismeretesek 
savas közegben történő bauxitok feltárási 
módok. Ez az eljárás hulladékfüstgázok ér
tékesítése m ellett egyszersmind a környe
zetvédelem érdekeit is szolgálná.
A feltárási kísérletek elvégzése a fenti 4 
mintával, modell füstgázzal, laboratórium i 
habkolonnában, a reagáltatási idő variálásá
val.

17. Finom diszperz kőzetek vizsgálata

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

Célkitűzései: Hazai kőzetekben a különböző 
hasznos agyagásványok m ellett finom el
oszlásban, több-kevesebb mennyiségben 
kvarc, krisztobalit, földpát, kalcit fordul 
elő. Az ásványi komponensek m ennyiségé
nek, milyenségének (szemcseméret, össze- 
nőttség) tisztázása genetikai és gyakorlati 
szempontból egyaránt fontos. Finom disz
perziókból hagyományos szedimentálással 
nem választhatók szét. Mind a szennyező 
anyagok, mind az agyagásványok egymástól 
való elkülönítése érdekében szükséges a fi
nom diszperziók differenciált szedim entá- 
ciójára módszer kidolgozása.
Ennek a célnak elérésére az alábbi vizsgála
tokat végezték el:
— a mennyiség kémiai összetételének meg

határozása,
—- ásványi alkotók m eghatározása röntgen

diffrakciós eljárással, szükség szerint 
kiegészítve derivatográfos méréssel,

— mikroszkópos vizsgálat.
Finom diszperzió nedves úton történő elő
állítása a nyersanyag szárazon történő dur
va előtörését követően:
— hagyományos eljárással — 24 órás ázta- 

tás u tán  — a vizsgálandó anyag szem
csefrakciókra bontása szitákon történő 
nedves átiszapolással és frakcionált üle- 
pítéssel, legalább 5 frakcióra.

Keveréses áztatással dezeggregált diszper
ziók.
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Golyós malomban nedves őrléssel előállított 
diszperziók. Finom diszperziók készítése 
szárazon történő őrlést követő nedves disz- 
pergálással.
Különböző módon — optimális param éte
rek  m ellett — előállított finom diszperziók 
szétválasztása centrifugális erőtérben. Sze- 
dim entálási kísérletek megfelelően dezagg- 
regált anyaggal különböző belső súrlódási, 
indifferens ülepítő közegben. Szedim entá- 
ciós kísérletek a szétválasztandó anyag fe
lületi kezelése u tán  gravitációs és centrifu
gális erőtérben.

18. Finom diszperz ü ledékek vizsgálata elekt
ronmikroszkóppal

Kivitelező: Eötvös Loránd Tudom ányegye
tem, Term észettudom ányi Kar, Földtani 
Tanszék

A kutatás végrehajtása az alábbiak elvégzé
sét jelen tette: Szubmikroszkópos m éretű 
részecskéből egyszerű csepp-preparátum ok 
készítése, árnyékolása, átnézése fény- és 
elektronmikroszkóppal, m aximálisan 10 db 
elektronmikroszkópos felvétel készítése, a 
felvételekről 6—6 db 9X12 cm m éretű  
nagyítás készítése, a felvételek kvalitatív  
értékelése.
A vizsgálati anyagból replika vagy m etszet 
készítése, szükség szerinti árnyékolása, á t
nézése fény- és elektronm ikroszkóppal, 
m aximálisan 10 db elektronmikroszkópos 
felvétel készítése, a felvételekről 6—6 db 
9X12 cm m éretű nagyítás készítése, a fel
vételek kvalitatív értékelése. 
Szemcsenagyság, vagy struktúrelem ek mé
retének m eghatározása nagyobb m éretű  ré 
szecskékben, m elyeknek preparálása repli
katechnikával történik, eloszlási statisztika 
és eloszlási görbék készítése. E lektron
diffrakcióhoz preparátum készítés, diffrak
ciós felvételek készítése.
Elektrondiffrakciós felvételek kimérése 
kom parátorral.

19. Bentonitőrlem ények vizsgálata
Kivitelező: Budapesti Műszaki Egyetem, 
Építőanyagok Tanszéke

Hazai bentonitjaink nagyobb m értékű fel- 
használását olyan elm életi és gyakorlati ku
tatásokkal kell elősegíteni, am elyek bizto
sítják azok optimális előkészítésének, az 
őrlem ények általános kolloidkémiai tu la j
donságai módosításának és speciális építő
ipari felhasználásának lehetőségeit. A több 
évre tervezett kutatás során ki kell dolgozni 
a megfelelő vizsgálati m etodikát — lehető
leg új, az eddigieknél m élyrehatóbb m érési 
eljárások kifejlesztésével, valam int az ösz- 
szes m ár meglévő és a jövőben a földtani 
kutatás által produkált bentonit-típusokat a 
k ialakíto tt m érési m etodikával meg kell 
vizsgálni. Az értékelésnél az építőipari fel- 
használás szem pontjait különös gonddal kell 
vizsgálni.

Vizsgálati módszer kialakítása:
— bentonitőrlem ények előállításának (szá

rítás, őrlés) kutatásában egységes mérési 
eljárás kialakítása,

— bentonitőrlem ények, m int száraz disz
perzrendszerek mérési módszerei (disz- 
perzitásfok, belső kristályos szerkezet, 
felületi szerkezet, adhézió),

— az átnedvesedés, illetve szigetelőképes
ség műszeres vizsgálata,

— a m északtivitás és h idraulitként való al
kalmazás m érési eljárása.

Az istenmezejei bentonit vizsgálata:
— az istenmezejei bentonit-típusok jellem 

zése,
— optimális szárazelőkészítés elvi szem

pontjai,
— a száraz őrlem ények tulajdonságai és 

annak mesterséges változtatása katio
nokkal,

— átnedvesedési vizsgálat, kationhatás a 
szigetelőképességre,

— m északtivitás-vizsgálatok betontechno
lógiái szempontból.

20. Magyarországon található tűzálló anyagok 
vizsgálata

Kivitelező: M agnezitipari M űvek

A hőszigetelő tűzálló célokra eddig felhasz
ná lt ásványi nyersanyagokra vonatkozó ha
zai és külföldi minőségi adatok és előírások 
összegyűjtése.
A hőszigetelő tűzálló anyagok céljára fel
használható ásványok és kőzetek minősítő 
vizsgálati rendszerének kidolgozása (milyen 
vizsgálatokkal lehet m egállapítani, hogy 
valam ely ásvány vagy kőzet tűzálló-hőszi
getelő anyagként felhasználható-e?)
Nagy krisztobalittartalm ú vulkánitok fel
használási lehetőségének kutatása és a Ma
gyarországon előforduló ilyen kőzetek érté
kelése (két mintából).

21. Hazai ú j finom kerám iai ömlesztőanyagok 
kutatása

Kivitelező: Szilikátipari Központi Kutató
és Tervező Intézet

Célkitűzés: A Tokaji hegység КгО-tartalm ú 
riolitbázisú különböző kőzettípusainak labo
ratórium i szintű kőzettani vizsgálata, tu la j
donságaik m egállapítása és minősítése a 
kerám iaipari felhasználhatóság szem pontjá
ból, ömlesztő-anyagként.

22. B auxit standardm inták elkészítése

Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

A KGST-tagállamok Berlinben ta rto tt 1970. 
áprilisi ülésén a M agyar Állami Földtani 
In tézetet jelölték ki bauxit standard-m inta 
elkészítésére.
Ennek során: a Halimbán beszerzett, m int
egy 250 kg m ennyiségű bauxitm intát to

l l



vábbi őrlés és homogenizálás céljából a 
M agnezitipari Művekkel kooperálva 60 
mikronos szemnagyságúra porították. Az 
így előkészített m intát 13 db egyenlő rész
re osztva tárolják. A 13 részmintából vett 
átlagm inták röntgenspektroszkópiai analí
zise alapján ellenőrizték az anyag homoge
nitását. Erre a célra a vas-, titán-, m an
gán-, vanádium - és gallium -koncentrációk 
szórását vizsgálták. M egállapítást nyert, 
hogy a m inta még az ezredszázalék nagy
ságrendű gallium ra nézve is homogénnek 
tekinthető.
Ezután a MAFI laboratórium ai elvégezték a 
m inta teljes kémiai elemzését, nyomelemei
nek színképanalitikai meghatározását, vala
m int term ikus és röntgendiffrakciós vizs
gálatát.
A m inta egy részét kb. 100 g-os kiszerelés
ben csomagolták, és az elemzési eredm é
nyek kerekített értékeinek kíséretében el
ju tta tták  a KGST-tagországok megfelelő 
intézményeihez elemzés céljából. Hasonlóan 
néhány hazai laboratórium ot is felkértek az 
együttműködésre.

23. K om plex agyagásvány-kolloidok szétválasz
tása

Kivitelező: József A ttila Tudományegye
tem, Kolloidkémiai Tanszék

Finomdiszperz kőzetek mikroszerkezetének 
vizuális feltárására alkalmazható módszerek 
kidolgozása.
A finomdiszperz kőzetek m ikroszerkezeté
nek kialakulását meghatározó tényezők
— poliminerális kőzetek esetében,
— monominerális kőzetek esetében. 
Modellkísérletek végzendők a kőzetszerke
zetet meghatározó tényezők felderítése cél
jából.
M ikroszerkezet üledékföldtani értelmezése. 
Az ásványi alkotók kolloidmódszerrel tör
ténő szétválasztási lehetőségének felderítése 
és a szétválasztásra alkalmas új kolloidké
miai módszerek kidolgozása.

II. R1TKAFÉM KUT A T  ÁSO K

1. Nagyhőm érsékletű klórozó illósítás alkalma
zása színesfém ek kinyerése kőzetekből és 
ipari feldolgozási term ékekből

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

Gyenge minőségű bauxitok Al-ban dúsabb 
koncentrátum m á konvertálásának, üveges 
kőzet (pumicit) vasm entesítésének és réz
finomító üzemi anódiszapból a színes- és 
nemesfémek szelektív kinyerési lehetőségé
nek vizsgálata nagylaboratórium i léptékű 
berendezésben nagyhőm érsékletű klórozó 
illósítással. A tém a keretében megoldott 
részfeladatok:
— Grafitszerkezeti anyagból készült nagy

laboratórium i klórozó aknakemence 
üzembe helyezése.

— A nagylaboratórium i berendezésben egy 
jó (nagy modulusé) és egy gyenge mi
nőségű (kis modulusé) bauxitm inta sza- 
kasos üzemi klórozása m intánként 5—3 
kísérletben.

— A nagylaboratórium i berendezésben 
3—5 előkísérlet végzése pum icitm intá- 
val a szennyező vastartalom  illósítására.

— A nagylaboratórium i berendezésben 4 
szakaszos üzemi kísérlet lefolytatása 
nemesiszappal az illósított term ékek 
frakcionált leválasztásával.

2. Nagy tisztaságú kobalt előállítása

Kivitelező: Fém ipari Kutató Intézet

A kutatás célkitűzése: a technikai minőségű 
fémből kiindulva minél tisztább fém elő
állítására eljárás kidolgozása és a mágnes
kutatás céljára 2 kg nagy tisztaságú fém le
gyártása, továbbá a kidolgozott technológia 
szerint 6 kg nagytisztaságú kobalt készí
tése. A tapasztalatok folyamatos kiértéke
lése alapján 4 N tisztaság elérése.

3. Tömeg spektrom éter es izotópgeokémiai 
vizsgálat

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

Célkitűzései: Kőzetek tömegspektrográfiás 
ritkafém-elem zése meghatározandó geoké
miai, ill. perspektivikus bányászati célkitű
zések, valam int az ezeknek megfelelő elem
zési igények figyelembevételével.
Egyéb ritkafém -analitikai feladatok meg
oldása éspedig a következő tém aterülete
ken: ritkaföldfém ek m eghatározása kőze
tekben, rétegvizek szárazm aradékának ele
mi összetétele, technikai ritkafémelemzési 
igények.
Ritkaföldfémek (lantanidák) m eghatározása 
kőzetekben a m ár bevezetett elemzési eljá
rással; módszer kidolgozása ritkaföldfém - 
koncentrátum ok elemzésére, szennyező 
komponensek m ennyiségi meghatározására. 
Ezeket a feladatokat az RTKB titkársága 
tűzi ki felm erülésük sorrendjében.

4. Nagy koercitív erejű és energiatartalmú 
fém es permanens mágnesek fejlesztése

Kivitelező: Vasipari Kutató Intézet

A tém a megvalósításának célkitűzései: r it
kaföldfém -kobalt és mischmetall-kobalt 
mágnesek előállítási kísérletei öntéssel és 
porkohászati úton.
Ebből a célból elvégzendő részfeladatok:
—■ alapanyagok beszerzése,
— m ischm etall-kobalt ötvözetek készítése,
— ritkaföldfém -kobalt ötvözetek készítése,
— ezen ötvözetek aprítása, őrlési, felmág- 

nesezési kísérletei,
— az ötvözetporokból mágnesek sajtolása,
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— zsugorítási kísérletek,
— m ischm etall-kobalt-réz, ritkaföldfém - 

kobalt-réz(-vas) összetételű m ágnesek 
készítése, hőkezelési k ísérletek végzése,

— mérések.

5. Nyersanyagok fém tartalm ának baktériumos 
kilúgozása

Kivitelező: Fém ipari K utató In tézet

A tém a célkitűzései: a Thiobacillus nem zet
ségbe tartozó, ill. más oxidáló tulajdonságú 
baktérium fajok további vizsgálata a fém ki
lúgozás szempontjából.
A vizsgálatok k iterjednek  az alábbi telepek, 
ill. anyagok tanulm ányozására:

a kőszegi Vashegy fém tartalm ú szerpen
tin jeinek  fedőrétege, 
m átravidéki szulfidos ércbányák, 
tim földgyári vörösiszap.

A fenti előfordulásokból k ipreparált, ill. 
m áshonnan beszerzett Thiobacillus nem zet
ségbe tartozó baktérium okkal laboratórium i 
m éretű kilúgozási k ísérletek elvégzése a 

következő nyersanyagokkal: 
százhalom battai erőm űpernye, 
szulfidos alapanyagok, 
a kőszegi Vashegy szerpentinjei, 
tim földgyári vörösiszap.

Tenyésztési és tájékoztató k ísérletek végzé
se a pozitív eredm ényeket m utató  törzsek
nek a kilúgozási viszonyokhoz való adaptá
lása.
A m ennyiben a m ikroorganizm usok a labor
kísérletek során a kilúgozást m érhetően 
gyorsítják, úgy javaslato t tesznek a nagyla
boratórium i, ill. félüzem i kísérletek bak té
riumos extrakciójának m egoldására vonat
kozóan.
A biom etallurgia tárgykörébe tartozó és a 
megbízás ideje a la tt m egjelenő irodalom 
nyomonkövetése, és a kísérleti adatokkal 
való összevetése. Nemzetközi együttm űkö
dés kialakítása és tiszta tenyészetek készí
tése.

6. Speciális tulajdonságú ritka fö ld fém - és rit- 
ka fém -vegyü letek  és egykristá lyok anyag
technológiai és anyagvizsgálati kutatásainak  
továbbfejlesztése

Kivitelező: Központi Fizikai K utató In tézet

A hazai szilárdtestkutatások, kvantum elekt
ronikai és szám ítástechnikai alkalmazások 
speciális tulajdonságú mágnesek, optikai, 
ill. laser és egykristályok előállítását és ku
tatását igénylik.
Ezek között az anyagok között igen fontos 
szerepet játszanak a különböző ritkaföld
fém- és ritkafém vegyületek, m int pl. a kü 
lönböző ritkaföldfém ekkel doppolt ritka- 
földfém -oxidok; ritkaföldfém -preovszkitok, 
ritkaföldfém -gránátok, -vanadátok, -wolf- 
ram átok, -niobátok, -tan talá tok  és fluorid- 
vegyületek.

Az em lített célokra felhasználható ritka- 
földfém - és ritkafém vegyületek nagytiszta
ságú alapanyagokat jó minőségű tökéletes 
egykristályokat, speciális technológiát és 
anyagvizsgálati módszereket, költséges egy
kristálynövesztő berendezéseket igényelnek.

A KFKI az elm últ évek során az RKTB 
tám ogatásával (Ritkaföldfém vegyületek 
tisztítása, analízise és alkalmazási lehetősé
geinek vizsgálata) és egy speciális területen  
az OMFR tám ogatásával (Buborék m em ória 
anyagok kutatása) m ár m egterem tette ezen 
kutatások alapjait. Az 1971— 73-as évekre 
m egkötött OMFB—KFKI SFK 2/9152. sz. 
Számítógépek perspektivikus tároló anya
gainak kutatása c. keretszerződés részfel
adataként ezek a kutatások tovább folytak. 
A kutatás célja mágneses buborék tárolók 
céljára alkalm as ritkaf öldf ém -ortoferrit és 
-gránát egykristályok előállítása és vizsgá
lata.
Ezek az anyagtechnológiai és anyagvizs
gálati kutatások a meglévő berendezések 
felhasználásával m ár perspektivikus anya
gokra (mint pl. ritkaföldfém ekkel doppolt 
ritkaföldfém -gránát és fluorid laser anya
gokra) is kiterjeszthetők, ha a megfelelő 
anyagi eszközök rendelkezésre állnak.
A kutatás csatlakozik az OMFB és MTA 
által finanszírozott szilárdtestkutatási prog
ram hoz és azt jelentősen kiegészítve — a 
mágneses buborék m em ória anyagok kuta
tását túlm enően — lehetőséget biztosít más, 
az alkalm azások szem pontjából fontos és 
perspektivikusnak látszó ritkaföldfém - és 
ritkafém vegyületek anyagtechnológiai és 
anyagvizsgálati ku tatására  is.

7. Balatoni molíbdénanomália-kutatás

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Atommag K utató Intézet

Az ATOMKI a Balatontól nyugatra eső láp
terü leteken  eddig néhány m intán tapasztalt 
m olibdénanom áliát közelebbről megvizsgál
ta, a következő módon és beütem ezéssel: 
Mo-jelző növénym intákat gyűjtö ttek  be a 
Balatontól nyugatra  eső tőzeges terü lete
ken és ezeket M o-tartalom ra m eganalizál
ják. Megvizsgálják, hogy az eddig tapasztalt 
M o-anomália kapcsolatban van-e a M agyar 
Középhegység B alatonnál végighúzódó tö
résvonalával, vagy pedig szórványos, nem 
szisztem atikus jelenség.
1974-ben 2—3 egym ásra nagyjából m erőle
ges alapvonal m entén gyűjtö ttek  be m intá
kat, az analizálásra rendelkezésre bocsátott 
költség szerint kb. 400 m intát és az analí
zisek eredm ényeit a térképen feltüntetve 
kiértékelték a következő években folyta
tandó m unka szempontjából. Ha határozot
tan  m utatkozik valam ilyen anomália jele, 
akkor kb. 2000 m in tát gyűjtenek be és ana
lizálnak, és ezeket számítógéppel k iérté
kelve az egyform a M o-koncentrációt m uta
tó helyeket a térképbe berajzolva m eghúz
zák az anom áns görbéket.
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8. Galliummérleg elkészítése

Kivitelező: Nehézipari Műszaki Egyetem, 
Fémkohászati Tanszék.

Megbízólevél szerinti tanulm ány elkészíté
se, galliummérleg elkészítéséhez. Ezen be
lül:
Irodalmi összefoglaló és kritikai értékelés 
elkészítése a különféle bauxit- és alum í
nium-előállítási nyersanyagok gallium tar
talmáról, az anyagokban jelenlévő gallium 
előfordulási (beépülési) form ájáról, a tech
nológia folyam án bekövetkező dúsulásról, a 
kinyerés módjáról.
A Fém ipari Kutató Intézetben elvégzett 
előzetes galliummérleg értékelése, ennek 
alapján a m intavétel m ódjának és helyé
nek kidolgozása:

minimálisan szükséges számú m inta
mennyiség,
optimálisan ajánlatos számú m inta- 
mennyiség esetén.

Közreműködés az új m intavételezésben és a 
végleges m érleg felállításában, valam int ér
tékelésében.

9. Magyarországi nyom elem eket tartalmazó 
kőzetek vizsgálata és értékelése.

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

A tém a körvonalazása: Magyarországon elő
forduló és a mezőgazdaság szempontjából 
értékes nyom elemeket tartalm azó kőzetek, 
valam int ipari hulladékok vizsgálata és ér
tékelése nyom elem -m űtrágyák előállítása 
céljából.

A kultúrnövények növekedését és te r
méshozamát a legutóbbi kutatások szerint 
különböző nyomelemekkel nagym értékben 
fokozni lehet. A Központi Földtani Hivatal 
a mezőgazdaság term éseredm ényeinek nö
velése érdekében felm érést készített mind 
az ásványi nyersanyagokból, mind pedig az 
ipari hulladékokban előforduló és a mező- 
gazdaságban felhasználható nyom elem tar
talm ak felmérésére. A felmérés célja növé
nyek által könnyen hasznosítható nyom 
elem -m űtrágyák előállítása. Ennek érdeké
ben a Bányászati Kutató Intézet az alábbi 
részletezés szerinti m unkákat végezte el: 
Hazai mezőgazdaságunk nyomelemigényé
nek felmérése a kultúrnövényekre való te 
kintettel, illetve az azokra gyakorolt hatá
sok számbavétele.
Hazai nyom elem tartalm ú ásványok és ipari 
hulladékok felmérése a meglévő kataszteri 
adatok alapján a mezőgazdaság igényeinek 
szem előtt tartásával.
A fenti felm érések alapján azoknak a 
nyomelemre szoruló növényeknek a kivá
lasztása, am elyeknek a m űtrágyázása a ren 
delkezésre álló ásványokkal, ill, ipari hulla
dékokkal eredm ényesen megoldhatónak 
látszik.
M inták begyűjtése és vizsgálatukra való 
felkészülés.

K utatási részjelentés, amely a nyomelem
tartalm ú anyagok célszerű adagolási mód
jaira  is alternatívákat ad.

10. Nagy tisztaságú gallium előállítása

Kivitelező: Fém ipari K utató Intézet

Célkitűzés az ajkai üzemben előállított leg
tisztább galliumból kiindulva eljárás kidol
gozása minél tisztább fém  előállítására és 
minősítésére.
Értékelő irodalmi összefoglaló készítése a 
gallium tisztításának lehetőségeiről és gaz
daságos előállításának módszeréről.
A nagytisztaságú gallium felhasználási te
rületeinek és várható irányainak felmérése. 
Fizikai és fiziko-kémiai minősítő módszer 
összefoglalása és a gallium hazai minősíté
sének lehetőségei.
A felhasználás szempontjából szükséges 
szennyezőkre nézve 99,999% tisztaságú gal
lium előállítása.
Az előállított fém minősítése, elemzése, 
esetleg valam ely fizikai módszerrel az aláb
biak szerint:
— eljárás kidolgozása a fém -gallium  oxid- 

mentesítésére,
— a tiszta gallium felhasználási terü leté

nek meghatározása,
— a különböző felhasználási területek 

tisztasági követelm ényének és célkitüzé-
. seinek 6 N minőségű részletes m eghatá

rozása,
— vákuumhőkezelési módszer kidolgozása, 
—■ zónás átkristályosítás optimális param é

tereinek m eghatározása, a méretnövelés 
elméleti és gyakorlati kérdéseinek ki
munkálása,

—• a minősítési módszer értékelő jellemzé
se, a mintaelőkészítés m ódszerének ki
dolgozása,

—• a kidolgozott tisztítási technológia m ű
szaki, term elékenységi és gazdaságossági 
jellemzése és értékelése,

— összefoglaló zárójelentés készítése.

11. Hazai ritkaföldfém - és ritkafém -alapanya
gok alkalmazási lehetőségeinek kutatása

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai K utató Intézet Kémiai 
Főosztálya

K utatási célkitűzés: hazai nagytisztaságú 
ritkaföldfém - és ritkafém -alapanyagok al
kalmazási lehetőségeinek vizsgálata a szá
mítógépek perspektivikus m em óriaanyagá
nak és lézeranyagoknak kutatása és alkal
mazása szem pontjából fontos ritkaföldfém - 
o rtoferrit és -gránát egykristályok előállí
tása területén.
A ritkafém ek alkalmazásának elősegítése, 
elsősorban vanádium  és vegyületei vonat
kozásában. A ritkaföldfém -oxidok felhasz
nálásának bevezetése a hazai bőr- és az 
üvegiparban. Az egykristály rubin és szín
telen zafír előállítása és az alkalmazási te
rü letük  felkutatása.
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12. 1971. évi ritkafém kalaszter

Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

A tém a keretében az országos ritkafém -elő- 
kutatási zárójelentés adatai alapján kijelölt 
anomáliaterületek, illetve anomális képződ
m ények geokémiai vizsgálata a gazdasági és 
tudományos jelentőségű feladatok további 
kijelöléséhez az alábbi témakörökben:
— a Velencei-hegységben a pneumatolitos 

és hidroterm ális folyam atok termékei,
— középhegységi alsótriász- és íelsőkréta- 

képződmények,
— észak-magyarországi karbon-triász ano

máliák,
—- hazai Hg-anomáliaterületek.

13. Pirit kom plex feldolgozása

Kivitelező: Fém ipari Kutató Intézet

A tém a célkitűzése: eljárás adaptálása és a 
gyöngyösoroszi p iritflotátum ra alkalmazása, 
m elynek során elemi kén felhasználásra al
kalmas vastermék, továbbá az egyéb kísérő 
elemek (Cu, Zn, Pb) és az előforduló ritka
fémek kinyerése megoldható.

14. Prognózis a félvezetőanyagok és nagytisz
taságú fém ek tudományos kutatására és 
gyártástechnológiájára vonatkozóan 1990-ig

Kivitelező: Fém ipari Kutató Intézet

Elsődleges célkitűzés: tanulm ány készítése 
a nagytisztaságú gallium, antimon, tellur és 
alumínium tudományos kutatása, előállítási 
technológiája és elemzési módszerei' világ- 
színvonalának elemzésére.
Ennek alapján elkészítendő a prognózis a 
nagytisztaságú gallium, antimon, tellur és 
alumínium tudományos kutatására és gyár
tástechnológiájukra vonatkozóan 1990-ig.

15. Mecseki alsóliász kőszénösszlet ritkafém - 
kutatása

Kivitelező: Mecseki Szénbányák

A Mecsek hegységi alsóliász kőszénösszlet 
működő bányamezőinek telepeiből és kőze- 
tes meddőiből vett m inták teljes ritkafém - 
analízise és az eredm ények regionálisan és 
vertikális szelvények szerint történő komp
lex geokémiai szintézise valósult meg a 
tém a keretében.

16. Karbonátos kőzetek és ércek lúgozása 
ammonsóoldattal

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

A tém a célkitűzése: tájékozódás laborató
rium i kutatások alapján az analitikában be
vált ammonsós oldás alkalmazhatóságára 
egyrészt alkáli földfém-, vagy m angán
karbonáttal szennyezett nyersanyagok tisz
títására, m ásrészt ipari, ill. nagytisztaságú

mangánoxidok és magnéziumoxidok előállí
tására.

17. Ritkafém kutatás elemzési m unkái

Kivitelező: Bányászati Kutató Intézet

A m unka két fő célkitűzése: a RTKBT 
megbízásából a BKI által végzendő „Nagy
hőm érsékletű klórozó illósítás alkalmazása 
bauxitok titán - és vanádium tartalm ának, 
rézfinomító üzemi nemesiszap színes- és 
nem esfém tartalm ának kinyerésére” c. tech
nológiai kutatási m unka során keletkező 
produktum ok analitikai vizsgálata, a kuta
tás jellege alapján kívánt elemekre.
A RTKBT megbízásából a Vasipari Kutató 
Intézet által végzendő „Nagy koercitív erejű 
és energiatartalm ú perm anens mágnesek 
fejlesztése” c. tém a kobaltmágnes-ötvöze- 
tek fikizai-kémiai (műszeres) — és kémiai 
analitikai rutinvizsgálati módszereinek ki
dolgozása. A tárgyidőszakban vizsgálatra 
küldendő ötvözetminták elemzése, az elem
zési értékek hibahatárainak megadásával.

18. Kom plex ásványi kolloidok ülepedésének és 
szétválásának tanulmányozása; foltosmár- 
gák, gumós m észkövek stb. vizsgálata

Kivitelező: József A ttila Tudományegyetem 
Kolloidkémiai Tanszék

A különböző kőzetminták eredeti szerkeze
té t és belső morfológiáját kolloid- és felü
leti kémiai szempontból vizsgálták.
Ennek során: a teljes anyagot, valam int a 
makroszkóposán elkülöníthető részeket sze- 
dimentációs szempontból részletesen tanul
mányozták és frakciókra bontották.
Később a különböző vizsgálati módszerekkel 
kutatásokat végeztek az eredeti anyagok és 
az azokból elkülöníthető frakciók kolloid
állapotára, szerkezetére és ásványos össze
tételére vonatkozóan.

19. Nagy tisztaságú gallium- és ritkaföldfém - 
vegyületek speciális alkalmazási lehetősé
geinek vizsgálata és analízise, különös te
kin tettel a hazai alapanyagok felhasználá
sára

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Központi Fizikai Kutató Intézet

A kutatások m agukba foglalják az alábbia
kat:
Galliumvegyületek speciális felhasználási 
területei és fejlődésük (irodalmi áttekintés). 
Ritkaföldfém- és gallium vegyületek analí
zise.
Neutronaktivációs analitikai módszerek to
vábbfejlesztése és alkalmazása. 
Gázkromatográfiás analitikai módszerek ki
dolgozása és alkalmazása.
Ioncserés elválasztási és dúsítási módszerek 
továbbfejlesztése.
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Speciális tulajdonságú ritkaföldfém - és gal- 
lium vegyületek előállítása és tulajdonságai
nak vizsgálata.
Illékony fémorganikus vegyületek előállí
tása és vizsgálata speciális tulajdonságú 
epitaxiás, vékonyréteges előállítási lehető
ségeinek tanulmányozása céljából.

20. Kis színes- és ritkafém tartalm ú ércek dúsí
tása klórozó hőkezelés útján

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A tém a keretében megvalósult a színesfém
ben szegény hazai ércekből és feldolgozási 
term ékekből a nem vas fém ek nagyhőfokú 
klórozó illósítással való kinyerési lehető
ségének vizsgálata, laboratórium i berende
zésben.

21. R itkafém ek felhasználási és alkalmazás- 
technikai területein folyó kutatások

Kivitelező: Fém ipari K utató Intézet

A ritkafém ek hazai alkalmazása elm arad a 
más országokban tapasztalt felhasználások
tól. Az elmaradás nem elsősorban a fémek 
hiánya, hanem  a fémekről és a felhaszná
lási lehetőségekről rendelkezésre álló isme
retek hiánya okozza. Hazánkban a ritkafé
mek elterjesztésére, alkalmazási területei
nek kutatására ezideig rendszeres tevékeny
ség nem folyt. A hazai viszonylatban a ritka
fémek alkalmazásának elősegítése, elsősor
ban a vanádium  és vegyületei, a gallium és 
vegyületei, a titán  (nagytisztaságú fémek 
és félgyártmányaik) területén.
A tém a keretében a hazai kutatások k iter
jesztését elősegítő tanulm ány készült el.

III. AGROGEOLÖGIAI K U TA TÁ SO K

1. Növényvédőszer-gyártásban használatos ás
ványi anyagok felmérése

Kivitelező: Nehézvegyipari K utatóintézet

Irodalmi adatok alapján felm érték, hogy 
világviszonylatban milyen ásványi anyago
kat használ a növényvédőszer-ipar. 
Megvizsgálták, hogy hazai viszonylatban 
eddig milyen ásványi anyagokat használtak 
növényvédőszerek form álására, és a gyártó 
cégek erre vonatkozó tapasztalatait össze
foglalják.
Kidolgozták, hogy a jelenleg használt, de 
nem kielégítő fizikai tulajdonságokkal ren 
delkező ásványi anyagokat mivel kívánja 
helyettesíteni a növényvédőszer-ipar.

2. Magyarországon előforduló karbonátos kő
zetek talajjavítási és a talajterm ékenység  
fokozásával kapcsolatos felhasználásának 
lehetőségei

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Talajtani és Agrokémiai K utató Intézet

A tém a kidolgozásának főbb adatai:
A M agyarországon talajjavításra használt 
kőzetek, ásványi nyersanyagok értékelése. 
Az ezekre vonatkozó minőségi adatok össze
gyűjtése. Továbbá annak megállapítása, 
hogy eddig hol és milyen mennyiségben 
történ t talajjavítási célokra termelés.
A talaj javítási ásványi nyersanyagigény 
felmérése, több alternatívában lehetőség 
szerint m inél hosszabb időre. Olyan térkép 
elkészítése, m ely információt ad, hogy az 
ország területén  hol, m ilyen kőzetek kerül
hetnek ilyen célból felhasználásra.
Táj -'koztatás a külföldön használt kőzetek
ről és azok minőségi jellemzőiről.
Az agrotechnikai fejlődés m ilyen új kőze
tek felhasználását teszi lehetővé, illetve 
kívánja.
A talajjavításra alkalmas kőzetek komplex 
vizsgálati rendjére vonatkozó javaslat.
A karbonátos kőzetek komplex vizsgálati 
módszereinek összefoglalása.
Tálajjavítás és term elékenység fokozása. 
M agyarországon előforduló karbonátos kő
zetek tulajdonságai, a tulajdonságok meg
határozásának korszerű módszerei, kőzetek 
minősítése ezek alapján, felhasználhatósá
gainak param éterei.
Hazai agyagok és agyagos kőzetek mező- 
gazdasági értékelése.

3. A  nagyalföldi agrogeológiai m unkák és 
anyagvizsgálat elvégzése

Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

Az Alföld részletes és átfogó földtani té r
képezéséhez többek között az alábbi kiegé
szítő kutatásokra volt szükség, hogy az ag
rogeológiai célkitűzések megvalósuljanak: 
A Duna-völgyi legfelső kavicsréteg vastag
ságának és feküm élységének kutatása a 
dabasi térképlap D-i folytatásában az 
L—34—39 Szabadszállás jelű 100 000-es 
térképlapon. A rendelkezésre álló vízellá
tási és öntözőfúrások anyagának segítségé
vel egy kavicsvastagsági és egy feküm ély- 
ség-térkép elkészítése.
Agrogeológiai jellegű feltárások a ceglédi 
(L—34—28) térkép D-i, uralkodóan homok
vidékein. Sekélyfúrások és makroszkópos 
megfigyelések a futóhomok és löszrétegek 
települési viszonyairól és vastagságáról. Ez 
a m unka folytatása az 1973-ban a ceglédi 
lap É-i részén végzett lösztanulmánynak. 
Az altalaj és a talajvíz m észtartalm a a 
kecskeméti L—34—40 100 000-es lapon. A 
tanulm ány a Tiszántúlon végzett hasonló 
vizsgálatok kiterjesztése a Duna—Tisza 
közére.
A talaj és az altalaj m észtartalmúnak 
összefüggése a talajvíz m észtartalmúval a 
hódm ezővásárhelyi területen.
A talajvíz oldott sói agyagtalajokban, illet
ve agyagrétegekben a hódmezővásárhelyi 
területen.
A Kiskörei vízlépcső és kapcsolódó öntöző
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rendszer terü letén  készülő adatgyűjte
m ény értékelése és feldolgozásra való ren
dezése.

Agrogeológiai feltárások végzése K unszent- 
miklós jelű 100 000-es lapon adatgyűjtés 
céljából.

4. Hajdú-Bihar megye déli részének agro
geológiai és építőipari alapanyag helyzetké
pének összeállítása
Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

A M agyar Állami Földtani Intézet K elet
m agyarországi Területi Földtani Szolgálata 
működési körzetében az általános agrogeo
lógiai és építőipari alapanyagkutatás kere
tében H ajdú-B ihar megye D-i részének fel
tárását végezte el.
A változatos földtani képződményeken ki
alakult különböző talajok a mezőgazdasági 
hasznosítás vonatkozásában közel évszáza
dos problém át jelentenek. A földtani szol
gálatok általános program feladataiból kiin
dulva szükséges az alkalm azott földtani ku
tatások beindítása, annál is inkább, mivel e 
területeknek а IV., illetve V. ötéves tervben 
történő fejlesztése fontos célja a helyi me
gyei tanácsi és megyei mezőgazdasági szer
veknek.A különböző agronóm iái felm érések 
egyre sürgetőbb igénnyel vetik  fel e terü let 
komplex meliorációs vizsgálatát, illetve az 
ilyen irányú beavatkozást. Más részről 
ugyancsak e te rü let fejlesztéséhez kapcso
lódóan egyre nagyobb m ennyiségű építő
ipari alapanyag feltárása szükséges. A te rü 
leten működő nagyszámú, term előszövetke
zeti kezelésben lévő homok- (vakoló és fa
lazó) és kavicsbánya (m ederkotrás is) föld
tan i m egkutatottsága igen hiányos. Ennek 
ellenére a kiterm elt, illetve kiterm elhető 
építőipari alapanyagok minősége és m eny- 
nyisége a jelenlegi viszonyok m ellett is 
nagy területek  ellátását biztosítja.
A talajjavító  alapanyagként az altalajban 
lévő „meszes sárga föld” felhasználása ha
gyományos. E képződmény földtani meg
határozása sem vertikális (kor), sem hori
zontális (területi elterjedés) kifejlődésében 
nem tisztázott.
A komplex agrogeológiai helyzetképpé szé
lesített kutatások így a terü let fejlesztését 
(Berettyóújfalu — tervezett — várossá fej- 
lesztésése) és a közvetlen mezőgazdasági 
célkitűzéseket (prognosztikus melioráció 
program) alapvetően szolgálhatják.

5. Agrogeológiai feltárások és vizsgálatok 
alapján felm érendők a homokjavítás lehető
ségei helyszínen lelhető javítóanyagokkal

Kivitelező: D unántúli Talajjavító és Talaj- 
védelmi Vállalat

Agrogeológiai feltárások és vizsgálatok 
alapján felm érendők a hom okjavítás lehe
tőségei helyszínen lelhető javítóanyagokkal, 
Bács-Kiskun megye alábbi területein : Izsák, 
Bugac, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kis

kunhalas, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, 
Kömpöc, Kunszállás, Petőfiszállás, Ágas
egyháza, Ballószeg, Fülöpháza, Helvécia, 
Hetényegyháza, Ladánybene. Célja a ho
m okterületek m egjavításának kisebb költ
séggel végezhető lehetőségeinek felkutatása. 
A hom oktalajok javításához szükséges 
anyagok — tőzeg, lápföld, tőzeges lápföld, 
kotu — ugyanis egyrészről nagy helyigé- 
nyűek, m ásrészről területegységenként álta
lában több vagonnyi m ennyiségre van 
szükség belőlük a javításhoz, ezért a szállí
tásuk nagy távolságra igen költséges. Hely
ben fellelhető javítóanyagokkal — ami úgy 
értelmezendő, hogy a javítóanyag lehetőleg 
közvetlen a jav ítást igénylő hom okterület 
közelében van — ez a költség nagym érték
ben csökkenthető.
A felsorolt községek terü lete magában fog
lalja, m ind a helységek között javítandó 
homokjait, m ind a közelükben lévő m ély
vonulatokat, am elyekben megfelelő javító
anyag-lehetőség feltételezhető.
A nnak ellenére is, hogy a homokjavítás 
közism erten bevált talajjavítási eljárás — 
amely esetenként 12 q ha term éstöbletet 
is eredm ényezhet — költségessége m iatt 
nem halad a kívánt ütem ben. A bekerülési 
költség egyik legnagyobb tényezője a ja
vítóanyag szállítási költsége. Amennyiben 
ezt helyben fellelhető javítóanyagokkal si
kerül leszorítani, a hom okjavítás ütem ének 
gyorsulása várható  az alacsonyabb fajlagos 
bekerülési költség m iatt. Ugyanis futóho
m okterületeinket, hogy közvetett károk ne 
keletkezzenek, m eliorálni kell még akkor 
is, ha a bekerülési költség magas, mivel sok 
mezőgazdasági üzem term el olyan terüle
ten, ahol nagyobb hozamok csak ilyen mó
don biztosíthatók.
M agyarországon, ahol term őterület-növelés 
nem  eszközölhető, a hom okjavítás egyre 
sürgetőbb szükségszerű feladat, amelynek 
— jelenlegi ism ereteink szerint — egyetlen 
gazdaságosan járható  ú tja  van, a helyben 
fellelhető javítóanyagok felhasználása, ami 
viszont csak a feltárások révén biztosítható.

6. Laza hom okterületek javítása
Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet
A mezőgazdasági term elés fejlesztésének 
egyik lehetősége a talaj term ékenységének 
fokozása, különböző talaj javítási eljárások
kal.
Tisztázni kell a javítandó terü let helyét, 
kiterjedését, kémiai, fizikai tulajdonságait. 
A közelben található, talajjavításra alkal
mas anyagok elterjedését, mennyiségét, 
hatóanyagtartalm át és esetleges káros kom
ponenseit.
Fenti kutatási m unka megalapozása földtani 
szemlélettel, földtani térképezési adatok, és 
a földtani kutatás módszereinek ism ereté
ben, eredm ényesebben vihető keresztül, 
így például a Csongrád megyei laza homok
talajok term ékenységének növeléséhez meg 
kell keresni azok, javításra alkalmas, hu
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muszban és leiszapolható részben gazdag, 
nem szikes „réti ta la jú” területeit.
A kutatás helye Csongrád megye délnyugati 
részén m integy 100 kn r-es terület, Sze
gedtől nyugatra.
A kutatási program  keretében 1973-ban 
befejezik a terü let agrogeológiai céltérké
pezését, annak m egállapítására, hogy hol 
helyezkednek el a javítandó laza homok- 
területek  és a javításra alkalmas humuszos, 
agyagos részben gazdag, réti talajú  terü le
tek, gazdaságosan elérhető távolságban (kb. 
500 m). A javítóanyag szempontjából meg
vizsgálható terü let tájékoztató becslés sze
rin t a terü let egytizede. Ebből ki kell szűr
ni a vízállásos, vagy magas talajvízállású, 
továbbá az erősen szikes területrészeket, 
m int javításra alkalmatlanokat.
A talaj szelvény-vizsgálatok értékelése alap
ján m egállapítható az, hogy hol, m ilyen 
kiterjedésben van olyan javítóanyag, 
amellyel a közelében lévő hom okterületet 
meg lehet javítani.
A javítandó anyagból a leiszapolható rész 
m eghatározása szükséges, annak eldöntése 
érdekében, hogy m ilyen m értékű javításra 
szorul. A talajjavító  anyagok felhasználásá
val a kutatási területen  lévő homokvidék ró- 
názással és talajjavítással komplex módon 
m egjavítható lenne. A javítás elvégzése 
után, a jelenlegi alacsony szintű term elési 
eredm ények jelentős növekedésével lehetne 
számolni, ugyanakkor bővíteni lehetne a 
term esztett növények fajtáit.
A felszín kiemelkedő részein a hom oktala
jok nagy kiterjedésben m egtalálhatók. A 
buckák közein, az ún. semlyékeken, a kere
sett talajjavító  anyag is rendelkezésre áll. 
Tekintve, hogy ebből nagy m ennyiség 
szükséges, m indennem ű szállítást ki kell 
küszöbölni, így csak helyi beszerzési forrás 
jöhet számításba.
A kutatási feladat megvalósításához rend
kívül nagy népgazdasági érdek fűződik, 
m ert segítségével a Duna—Tisza közi nagy
kiterjedésű hom okterületek megjavítása — 
ahol ilyen javítóanyag rendelkezésre áll — 
eredm ényesen keresztülvihető lesz, és ez a 
mezőgazdaság term éseredm ényeinek növe
lésében nagy szerepet fog játszani, s az 
itteni, sok esetben m érleghiányos tsz-ek 
gazdálkodását eredm ényesebbé teszi.
A Nyírségi K utató Intézet adatai szerint, 
ezen eljárás a nyírségi homoktalajokon a 
javítással és az évenként alkalm azott m ű
trágyázással évi 49— 189%-os term ésnöve
kedést eredm ényezett.

7. Laboratóriumi és félüzem i kutatások talaj
javításra szolgáló tőzeg és lignitpor haté
konyságának salétromsavas és ammóniás 
kezeléssel történő fokozására

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A növényterm elés növelésére az ásványi 
eredetű m űtrágyák nem elegendők, a talaj 
szervesanyag-szükségletét is fedezni kell.

E rre a célra használják az istállótrágyán és 
a zöldtrágyán kívül, növekvő m értékben a 
tőzeget és a lignitport. A lignitpor és a tő
zegpor adagolása nemcsak szerves trágyát 
pótol, hanem  talajjavító  hatású is, és az 
ásványi m űtrágyákkal adagolva elősegíti 
azok hatékonyabb felszívódását.
Külföldön részben m ár hasznosított kuta
tások folynak a tőzeg, ill. barnaszén tala j
erőfokozó hatásának salétromsavas, ill. 
ammóniás kezelése ú tján  történő növelé
sére. E kutatásokról rendelkezésre álló iro
dalm i adatokra tám aszkodva a KFH meg
bízása alapján a Bányászati K utató Intézet 
összegyűjtötte a szakirodalomban a tárgy
körre vonatkozóan fellelhető újabb utalá
sokat, ill. a szórványos hazai tapasztalato
kat, részletesen vizsgálta laborléptékben a 
salétrom savas szénnitrálás ú tján  történő 
m űkomposztgyártás m echanizm usát és kü
lönböző kiviteli lehetőségeit, valam int tájé
kozódó kísérleteket végzett ugyancsak la
borm értékben az oxidatív ammonizálás 
ú tján  történő nitrogéndúsítás alkalm azha
tóságáról.
Az elért kutatási eredm ények elegendő 
tám pontot nyú jtanak  arra, hogy az ammó- 
nium -nitrohum át, ill. m agnézium -nitrohu- 
m át bázisú m űkom posztgyártást most már 
nagyobb léptékben, mezőgazdasági kipróbá
lásra szolgáló m inták előállítása céljából al
kalm azzuk és alátám asztották a gazdasági
lag kedvezőbbnek látszó és az előbbi tech
nológiától eltérő sajátságú term éket szol
gáltató oxidatív ammonizálás laborkutatá
sának folytatását. Ennek során elkészült a 
következő konkrét m unka:
A félüzem ben kipróbált folytonos üzemű 
nitrohum át-m űkom posztgyártási technoló
gia készülékfejlesztési kutatásainak lezárása 
és mezőgazdasági kipróbálásra várpalotai 
szénből 3 t  term ékm inta szolgáltatása; a 
technológia más hazai szénféleséggel tör
ténő alkalm azásának labor-előkészítése.

8. Reprezentatív típusterületek agrogeológiai 
felm érése és értékelése

Kivitelező: Földrajztudom ányi Kutató 
Intézet
A tém a m egvalósításának célkitűzései és 
m unkafázisai:
A mezőgazdasági típusterületek  term észeti 
adottságainak (tájpotenciál) részletes feltá
rása a komplex értékelés érdekében.
A term észeti adottságok kedvezőtlen hatá
sainak csökkentése, valam int a kedvező 
adottságok optimális hasznosítása érdekében 
javaslatok kidolgozása:
— az agrogén dom borzat mezőgazdasági 

term elésre gyakorolt hatásának vizsgá
lata a domborzati form ák és az azokat 
alakító antropoterm észeti folyam atok 
dinamizmusának, irányának részletes 
feltárása és térképezése alapján,

— a talaj tulajdonságainak részletes hely
színi és laboratórium i vizsgálata a te r
mőképesség m egítélése céljából.
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— a talaj közeli légrétegek hőm érsékletére, 
a párolgásra és a szélirányra  vonatkozó 
m űszeres m érések a term észeti tényezők 
kom plex m ikroklím a, ill. állom ányklím a 
alakító szerepéről való inform ációszer
zés érdekében.

— a csapadékhasznosulás dom borzattól és 
talaj tulajdonságoktól függő alakulásának 
vizsgálata a csapadék ta la jba  m entése, 
ta la jban  való raktározása, ill. a vízfeles
leg m egszüntetése, valam in t az öntözé
sek tervezése érdekében,

-— term őhely  optim ális hasznosítási lehető
ségeire vonatkozó javaslatok kidolgozása 
a fen ti vizsgálatok, a jelenlegi agrotech
nika és a talajhasznosítás figyelem be
vétele alapján,

— a m in taterü le tek rő l a z . adott léptékben 
1— 1 geom orfológiai és 1 lejtőkategória- 
térképet szerkesztenek,

— a ta la jtakaró  vizsgálata során 2 db gene
tikai térképet, 2 db hum uszkartogram ot, 
2 db pH - és m észállapot-kartogram ot, 
2 db fizikai talajféleségek kartogram ját, 
továbbá a dom bsági felszínről 1 db ta- 
lajpusztulási térképet készítenek.

•— m ikroklím aviszonyokról való inform á
ciószerzés céljából 2 szelvényben m ű
szeres m ikroklím a m éréssorozatot állí
tanak  be,

— a helyes m ezőgazdasági vízgazdálkodás 
k ialakítása érdekében az á rté ri terü letrő l 
1 db ta la jv íz térképet (vízszintmélység 
—vízminőség), a  dombsági te rü le trő l 1 
db lefolyási térképet, a ké t m in ta te rü 
letrő l pedig 1— 1 db vízhasznosulási té r
képet szerkesztenek,

— talaj hasznosítási javasla t kidolgozása 
céljából 2 kartogram on ábrázolják  a je 
lenlegi m űveléságak elhelyezkedését, to 
vábbá, a vizsgálati eredm ényekből adó
dó 2 db talaj hasznosítási (m űvelhetőség 
— új m űveléság) javaslat-kartogram ot 
dolgoznak ki,

— az em líte tt térképet, ill kartogram okat 
a részletes terepfelvételek  és az alábbi 
laborvizsgálatok a lap ján  szerkesztik:

K ét m in ta te rü le ten  lé tes íte tt 100 db ta la j- 
szelvényből begyű jtö tt kb. 400 ta la jm in tán  
elvégezzük az
— alapvizsgálatokat (pH, HC1, nKCl, hyi, 

СаСОз, KA, yi, hum usz %),
— a m echanikai elem zést 100 db m intából,
— táp anyagvizsgálat 40 db m intán,
— kicserélhető kationvizsgálat -j- T é rték 

m eghatározás,
— 10 ta la jv ízm inta  ionelemzése,
— 10 db ta la jm in ta  összes sóvizsgálata,
—■ 100 db ta la jm in ta  (patronos) vizsgálata. 
A fen ti tem atika  szerin t a konkrét feldol
gozás a G yőr—tata i teraszvidék  K -i részén 
■—a T atai és K om árom i ÁG — két típ u ste 
rü le tén  folyt. M indkét körzetben lényegé
ben azonos elvek szerint, a lapku tatási jel
leggel tö rté n t a feldolgozás. A helyszíni 
bejárás u tán  előbb a te rü le t geomorfológiai 
és lejtőkategória, va lam in t talaj m űvelési

térképe  k erü lt rögzítésre. Ezt követte az 
igen részletes fúrásos és árkolásos szelvé
nyezés, am ely rögzítette  a talajpusztu lást 
és lehetővé te tte  a talaj fontosabb fizikai
kém iai és biológiai állagának, a m echanikai 
összetételnek, a hum usz, a pH és mész álla
potának, valam in t a talaj genetikának fel
m érését.
A te rü le t agrogeológiai rekonstrukciójához 
szükséges trágyázás (m űtrágya is) és víz- 
gazdálkodás m egoldása a fő feladat. A talaj 
term őképessége m egjavításához ugyanis e 
ké t tényező, tápanyagutánpótlás és víz, nél
külözhetetlen.
A vízgazdálkodás tehá t a te rü le t agrohidro- 
geológiai rekonstrukciójához, m esterséges 
esőztetéssel, felm érték  a vízkapacitást, a 
vízvezető- és áteresztőképességet és a le
folyási viszonyokat. A fen ti ku tatásm etodi
ká t 1972-ben továbbfejlesztették, ezek az 
alábbi k é t fő eredm ényt hozták:
— A föld közgazdasági értékelésére az ed

dig használt aranykorona rendszer he
ly ett a föld effektív  term őképességén 
alapuló és a term ési értékből visszaveze
te tt term őhely  értékelést dolgoztak ki. A 
m unka továbbvitelének eredm énye egy 
dinam ikus fö ldár m eghatározása lett, 
am ely a feldolgozott te rü le t által rep re 
zentált hasonló term őhelyekre (hektár
átlagban 60— 70 Ft) alkalm azható. Az egy 
terü letegységre eső term őhely használati 
értéke 1— 1,1 Ft/'hektár. A földár pl. a 
vizsgált te rü le ten  a földminőség (ter
m őhely) d ifferenciáltsága szerin t 50— 80 
eF t között mozgott. A föld b ru ttó  term . 
értékéből 30% -kal részesedett.

— A lejtős terü le tek  öntözése a mezőgaz
daság intenzifikálása a soron következő 
lépés. A MÉM ta ta i öntözéséhez kap
csolódva az agrohidrogeológiai vizsgála
tok olyan következtetésekre vezettek, 
hogy a lejtős felszínek esőszerű öntözé
sére kidolgozott eddigi M ÉM -norm ák 
alap talannak  bizonyultak, m ivel azok az 
egyes te rü le tek  talajfelszínén az évszá
zados m űvelés és a lejtőátalakulás kö
vetkeztében  k ialaku lt iszaphártya víz
vezető és -áteresztőképesség hatásával 
nem  szám oltak. Agrohidrogeológiai 
m ódszertani m unkájuk  eredm énye a 
szóban forgó felü leti iszaphártya felis
m erése.

9. Agyagok és zeolitok szerepe a tala jterm é
kenység fokozásában
Kivitelező: M agyar Tudom ányos Akadémia, 
T alajtan i és A grokém iai K utató In tézet 
A m agyarországi agyagásványok mezőgaz
dasági felhasználása tém akörben m egvaló
sítandó :
A hazai bentonitféleségek tipizálása mező- 
gazdasági felhasználás szem pontjából. 
Term észetes szerves agyagásványok mező- 
gazdasági felhasználhatóságára vonatkozó 
k ísérletek  elvégzése az alábbi célból és fel
adatokkal :
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A nagy tömegben előforduló zeolitok (kli- 
noptilolit és m ordenit) mezőgazdasági fel
használhatóságának vizsgálata témakörében
— a zeolitok mezőgazdasági felhasználható

ságára vonatkozó külföldi és hazai iro
dalom összegyűjtése, valam int értéke
lése,

— milyen célra használnak zeolitokat a 
mezőgazdaságban,

— a zeolitokra vonatkozó minőségi előírá
sok rögzítése, illetve kialakítása,

— a mezőgazdasági célú zeolitvizsgálatok 
anyagvizsgálati, m inősítő vizsgálati 
rendszerének kidolgozása,

— technológiai minősítő vizsgálatok alkal
m azott módszereinek értékelése s 
am ennyiben új módszerek kidolgozása 
szükséges, a módszer fejlesztésére vo
natkozó terv  elkészítése. A hazai kli- 
noptilolit és m ordenit mezőgazdasági 
felhasználásának eldöntésénél milyen 
vizsgálati m ódszereket kívánatos alkal
mazni,

— a hazai klinoptilolit és m ordenit típusú 
zeolitok mezőgazdasági felhasználására 
vonatkozó kísérletek megtervezése és a 
kísérletek megkezdése.

Talajtermékenység fokozása
Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Földrajztudom ányi Kutató Intézet 
Népgazdasági szinten jelentkező terü letfe j
lesztési probléma, hogy a mostoha term é
szeti adottságok m iatt a gazdasági fejlődés
ben elm aradt mezőgazdasági területek 
m eliorációjának gazdaságossága a szükséges 
m értékű tudományos megalapozottság hiá
nya m iatt sem általában, sem részleteiben 
nem tisztázott.
A talaj term ékenység fokozására fordított 
anyagi ráfordítások visszatérülése a kedve
ző term észeti adottságú mezőgazdasági te
rületek term elésének intenzifikálásával két
ségtelenül biztosítottabb és gyorsabb, m int 
a szikes-, a savanyú-, a hidrom orf-, a  ho
mok- és az erősen erodált talajok m eliorá- 
eója révén.
Az udvari Mgtsz 1700 kh területének jelen
tős részét a geológiai szubsztrátumig, a 
talaj anyakőzetéig erodált nyers lösztalajok, 
löszös üledékek foglalják el. Az erodált 
löszfelszínek term ékenysége csekély és még 
az alacsony term ésátlagok is bizonytalanok. 
A lösznek m int földtani képződménynek, a 
mezőgazdasági term elést kedvezően befo
lyásoló több olyan tulajdonsága van, amely 
a löszfelszínek hiányzó szervesanyag-tar- 
talm ának pótlása esetén jelentős term és
növekedést biztosít.
Minthogy a lösz m eliorációjának hatékony
ságát elsősorban annak földtani tu la j
donságai döntik el, érthető, hogy a ta la j- 
javítással általában foglalkozó agrárkép- 
zettségű szakemberek az erodált löszfelszí
nek term ékenység-javítását lehetőleg ke
rülték. Nincs is hazai példa rá, hogy term ő
talajától nagyrészben, vagy teljesen meg

fosztott löszfelszínek szerves (tőzeg) és 
szerves-ásványi (tőzeges lápföld) földtani 
képződményekkel jav íto ttak  lennének, mi
vel hiányoznak a tapasztalatok a tőzegnek 
a löszben végbemenő humifikáció járói. 
Megfontolások szerint a hum usztakar ójától 
megfosztott löszfelszínek szervesanyagának 
tőzeggel történő visszapótlása a lösz term é
kenységét több vonatkozásban is javítja. 
M indenekelőtt közvetlenül nitrogénforrás
ként szerepel. Ezenkívül a lösz kitűnő le
vegőgazdálkodása biztosítja a tőzeg gyors 
hum ifikálódását, ugyanakkor kedvező a rá 
nyú ásványi kolloid-frakciója csökkenti a 
mineralizálódás ütemét. Ezáltal a löszbe 
bevitt tőzeg hatékony és tartós tápanyag
forrás lesz. A bem unkált tőzeg a téli csapa
dékot a tenyészidőszak szám ára hasznosan 
tárolja. A tőzeggel kevert lösz a feltáruló 
tápanyagokat a növény számára felvehető 
módon köti meg.
A fentiek alapján az udvari Béke Tsz ero
dált löszfelszínének 25 kh-ján végrehaj
tandó tőzeges talaj javítási kísérletsorozattal 
igazolják a talajok term ékenységének tartós 
m egjavítását és a javítási eljárás gazdasá
gosságát — az új agrogeológiai kutatási 
eredm ények alkalmazásaként.

11. Dunántúli-dombság agrogeológiai feldolgo
zása

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Földrajztudom ányi K utató Intézet
Egy magyarországi nagytáj — a D unántúli
dombság — áttekintő agrogeológiai-tájföld- 
rajzi feldolgozása valósult meg a tém a kere
tében. Kivitelező az em lített területrő l nagy
tájszintű, a gazdálkodást befolyásoló sok 
tényezőre kiterjedő komplex természeti, sőt 
részben gazdaságföldrajzi jellemzést és kö
zéptáj szintű mezőgazdasági szempontú po
tenciál feltárást, valam int prognosztikus 
javaslatokat adott, az alábbi tem atika sze
rin t:
— A Dunántúli-dom bság földrajzi helyzete 

és sajátosságai,
—■ agrogeológiai sajátságai a többi m agyar 

tá jja l összehasonlítva,
— geofizikai, geológiai, litológiai adottsá

gok az agrárgazdálkodás szempontjából,
— a felszínalakulás és az eredm ényeként 

kialakult domborzat m int a mezőgazda- 
sági term elés feltétele,

— az éghajlat szerepe főleg a mezőgazda- 
sági term elés szempontjából,

— vízföldrajzi, vízföldtani adottságok, kü
lönös tek in tettel a talaj os vízhasznosu
lásra, az öntözés lehetőségeire,

— a bioszféra agrogeológiai vonatkozásai, 
a talajok (a term észeti és antropogén fo
lyam atok eredményei) a mezőgazdasági 
term elés alapjai,

— a gazdálkodás jellege, szintje, fejlesztési 
lehetőségei, ágazati és területi aspektus
ból, különös tek in tettel a mezőgazda
ságra,



— a népesség elemzése, különös tek in tettel 
a mezőgazdasági m unkaerő biztosítására,

— városiasodás. A városok m int mezőgaz
dasági term ékek feldolgozói és fogyasz
tói,

— a településhálózat m in t a mezőgazda- 
sági és ipari tevékenységek sz ín tere : 
ezzel összefüggésben a term elés szférá
jában és a lakosság életm ódjában érvé
nyesülő szerkezeti adottságok (város
falu kapcsolata, in frastruk túra  stb.),

— agrárgazdasági potenciál értékelése az 
antropogén táj romboló tevékenység meg
akadályozása, a környezetvédelem  és a 
mezőgazdaság összehangolása céljából.

12. Nagyhatású m űkom poszt előállítása

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet
A tém a célkitűzése a hum uszképződmények 
nagytömegű és az eddigieknél hatékonyabb 
növényterm esztési és talaj javítási felhasz
nálását lehetővé tevő m űkom poszt-gyártási 
technológia laboratórium i és üzemkísérleti 
kialakítása.
Komplex hatású am m ónium -nitrohum áton 
kívül foszfort, ként, esetleg kálisót is ta r 
talmazó m űkom poszt-gyártási technológiá
nak laboratórium i adaptálása m átravidéki 
lignit, dudari és ajkai barnaszén esetén a 
várpalotai lignittel szerzett korábbi tapasz
talatok alapján.
Félüzemi kísérletek az em lített három  szén
féleséggel a nitráló ágensként használt 
Kola-foszfát feltárási oldat optimális m eny- 
nyiségének beállítására és a savas feltárás 
során keletkezett term ékek semlegesítési 
receptúrájának pontosítására 3 semlegesítő 
(magnéziumoxid, dolomitpor, am m ónium - 
hidroxid) alkalmazása esetén. Anyagm ér- 
leg-szerűen vizsgálat és tartam kísérletek 
lefolytatása, ill. mezőgazdasági kipróbálás 
céljára összesen 6 tonna am m ónium -nitro- 
hum át, m agnézium -nitrohum át, valam int 
kalcium -m agnézium -nitrohum át term ék
m inta szolgáltatása.
A félüzemi kísérletek anyagm érlegszerű 
értékelése és összevetése az 1972-ben vár
palotai lignit feldolgozására kidolgozott 
műkomposzt-előállítási technológiával.
A Péti N itrogénm űveknek mezőgazdasági 
kipróbáltatásra átadott 1972. évi 4 tonna 
m intával e lért eredm ények értékelése és az 
újabb term ékek mezőgazdasági kipróbálá
sának beindítása.
A mezőgazdasági eredm ények nyomelemes 
m űtrágyázás szem pontjából való értékelé
séhez szükséges analízisadatok szolgáltatása.

13. Talajjavítás digózással
Kivitelező: Tiszántúli Talajjavító és Talaj- 
védelmi Vállalat
A földtani feltárások és vizsgálatok alapján 
a digózással történő talajjavítás lehetősé
gének felmérése a m egjelölt területen. Di- 
gózás a la tt értendő a szolonyec típusú, felső
— А, В 1 — szintjeiben CaCCh-t nem ta r

talmazó talajok javítása szénsavas m észtar
talm ú altalajjal, az ún. digófölddel. Tehát a 
helyszínen fellelhető megfelelő altalajnak 
m int talajjavító anyagként történő felhasz
nálása.
Jellegzetesen m agyar hagyományos talaj ja 
vítási eljárás, mely Tessedik Sámuel által 
le tt meghonosítva а XVIII. század végén. 
Azóta mind kiterjedtebben alkalmazzák a 
szolonyec típusú szikes talajokon. Nevét a 
latin „digere” — ásni — szóból nyerte  és ez 
egyben utal az eljárás lényegére is. Ugyan
is, ha valam ely szolonyeces terü let közelé
ben olyan talaj található, mely megfelelő 
m értékben tartalm az szénsavas meszet, ezt 
kiterm elik és elterítik  a javítandó területen 
úgy, hogy ez a sárga digóföld, illetve márga 
egy része összekeveredjen az eredeti fel
talajjal, jelentősebb része azonban a felszí
nen marad. Ezáltal a kémiai jellegű javítá
son kívül fizikai hatást is fe jt ki, ezért 
fiziko-kémiai javítási m ódszerként isme
retes.
A szolonyec típusú szikesek a javíthatóság' 
szem pontjából — akár kémiai anyagokkal, 
akár digózással történik  — két csoportra 
oszthatók:
— kilúgzott vagy mésztelen, közhasználatú 

néven savanyú szikesek,
— átm eneti szikesek.
A „savanyú” szikesek esetében CaCCh álta
lában a felszíntől csak 50 cm-re, vagy en
nél m élyebben m utatható ki.
Átm eneti szikesek esetében ez viszont m ár 
feljebb is m egtalálható. Ebből következik 
az a. típusnál használatos ma m ár klasszi
kusnak nevezhető digózási eljárás, a b. 
típus esetében ennek módosított változata, 
a feketeföld aláterítéses vagy gipszkom
binációs eljárás alkalmazandó. Ez utóbbi
nak a lényege, hogy az előkészített terü let
re a digóföld elterítése előtt a bányagödör 
területéről leterm elt fekete talajt, vagy a 
közelben található savanyú kémhatású, hu- 
m ifikálódott szerves anyagban gazdag tala j- 
féleséget terítik  el és erre kerül a kiterm elt 
digóföld. A kétféle eljárásnak a m agyará
zata az, hogy a gyengén savanyú, kilúgzott 
tala jú  szikeseken a szénsavas mész közvet
lenül is oldódik. A másik változaton — 
mely semleges, esetleg gyengén lúgos kém
hatású feltalaj — m ár nem, vagy csak igen 
kevésbé. Ezért itt a szénsavas mész oldó
dását egyrészt az a lá teríte tt savanyú 
kém hatású fekete talaj, m ásrészt a benne 
lévő hum ifikálódott szerves anyag bomlása 
következtében keletkező CQ> — mely vízzel 
szénsavat képez — biztosítja.
Fenti elvek alapján folyt kísérleti kutatás 
Szabolcs-Szatmár és H ajdú-B ihar megyék 
területén.

IV. EGYÉB K U TA TÁ SO K

1, Ipolytarnóci földtani terület végleges k i
alakítása
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Kivitelező: M agyar Állami Földtani Intézet

.A Központi Földtani H ivatal a kutatási h i
telkeret terhére az ipolytarnóci term észet- 
védelmi terü let és környékének földtani 
térképezését és a térképezéshez szükséges 
feltárásokat biztosítja. Megszerkeszteti, 
nyom tatásra előkészítteti a tudományos 
propagandát és ism eretterjesztést szolgáló 
térképeket rajzos és írásos dokum entációkat 
a M agyar Állami Földtani Intézet Észak
magyarországi Területi Földtani Szolgála
tával.

2. M agnetotellurikus alapkutatások a Dunán
túlon

Kivitelező: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézete

A kutatás során a kivitelező 7 m érési pont
ban széles-spektrumú, azaz nagymélységú 
m agnetotellurikus szondázást vegez a Du
nántúlon a m egadott területi eloszlás sze
rint.
A nagymélységű szondázások helye: 

Acsalag 
Bodonhely 
Lovászpatona 

továbbá: Ganna 
Iharkút 
Borzavár 
Csesznek

A periódustartom ány 15—3600 sec.
A m agnetotellurikus alapkutatások célja az 
eddigi regionális elektromágneses vizsgála
tok során a földkéregben észlelt elektrom o
san jólvezető képződmény elterjedésének, 
m ibenlétének, főként a földtani horizontok
kal való kapcsolatának tanulmányozása.
A kivitelező az egyidejű földmágneses és 
földiáram -regisztrátum okból m eghatározza 
az É—D-i és К —Ny-i irányú szondázási 
görbéket és azokat a Cagniard-féle elmélet 
alapján elméleti modellekkel közelíti meg. 
A kivitelező m egadja a várhatóan anizotrop 
szondázási görbék értelmezési m odelljeit az 
im pedencia-diagram mok segítségével.
A kivitelező a kutatásokról jelen tést készít, 
am elyben ism erteti a m érések eredm ényeit 
és azok földtani-földfizikai értelmezését. 
Kifejti, hogy a problém akör megoldásában 
a m érések révén m ilyen előrehaladás tör
tén t és melyek a kutatás további soronlévő 
feladatai.

3. Maradékellenállás mérési módszer 
fejlesztése

Kivitelező: Fém ipari K utató Intézet

A tém a célkitűzései: A korábban 99,999% 
tisztaságú alum ínium  m inősítésére alkalm a
zott m aradékellenállás m érési módszer fej
lesztési lehetőségeinek felm érése abból a 
célból, hogy a berendezés alkalmas legyen 
99,9999 és 99,99999% tisztaságú m inták m i
nősítésére is.

Továbbá: összeállítás készítése a m aradék- 
ellenállás-mérés m int a fémtisztaság meg
határozására alkalmas módszer jelenlegi 
helyzetéről. A továbbfejlesztést elősegítő 
tényezők felmérése, a mérési pontosság
növelés lehetőségeinek számbavétele.

4. D olom itkészletek m ennyiségi és minőségi 
felmérése

Kivitelező: Szilikátipari Központi K utató és 
Tervező Intézet

A tém a keretében elvégzendő feladat a 
Pilis-hegység dolom itterületére vonatkozó 
m intatérképlap, jelkulcs és összeállítási 
rendszer kidolgozása, a meglévő és besze
rezhető fúrási adatok és felszíni m inták 
alapján. Ezen belül a különböző rétegtani 
szintekbe tartozó dolomittípusok, valam int 
az egyes szintekbe tartozó elváltozott dolo
m ittípusok begyűjtése és vizsgálatra való 
előkészítése. Ez képezi az országos dolomit
kataszter elkészítésének alapját.

5. Paleomágneses vizsgálatok a Börzsönyben

Kivitelező: Eötvös Loránd Tudom ányegye
tem, Geofizikai Tanszék

A paleomágneses vizsgálatok terjedjenek ki:
— rem anens mágnesez ettség m eghatározá

sára,
— rem anens mágnesezettség eredetének 

tisztázására,
— a vizsgálati eredm ények földtani-geofi

zikai értelmezésére.
Kivitelező a megbízás teljesítésére a m inta
gyűjtésen és előkészítésen kívül a követ
kező eljárásokat alkalmazza:
— a mágnesezettség m eghatározása kőzet

generátorral,
— váltóáram ú mágneses tisztítás,
— term omágneses analízis,
— ércmikroszkópi vizsgálatok.
A kivitelező összefoglalást készít a Bör
zsöny-hegységben 1969-től elvégzett paleo
mágneses vizsgálatokról.

6. Földrengésvizsgálatok

Kivitelező: MTA Geodéziai és Geofizikai 
K utató Intézet
A különböző felépítésű .altalajoknak talaj- 
nyugtalanságm érések segítségével történő 
kategorizálása, azok földrengésveszélyessé
gének m egítélése az MTA GGKI-nak alap- 
kutatási tém ája is. Az ezirányú alapkutatá
sok eredm ényeként m egállapíthatók a vá
rosi zaj legfontosabb statisztikus tulajdon
ságai. Tapasztalatok szerint elsősorban a 
lokális zajforrások zavaró hatásának kikü
szöbölése céljából további vizsgálatokat kell 
végezni a geofizikai módszer megbízható
ságának növelésére. Mivel a korábbi m éré
sek egy részénél részben m űszertechnikai 
okok, részben a helyi zavarok m iatt egy-egy
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pontra vonatkozó adathalm azból levonható 
következtetések az eddigi ism eretek szerint 
nem te ttek  eleget az alkalm azott statiszti
kus feldolgozási módszer követelm ényeinek, 
m ind a megbízó, m ind a m unkavállaló 
szükségesnek ta r tja  egy olyan terepi mo
dellkísérlet-sorozat elvégzését, am ely a 
módszer által szolgáltatott adatok pontos
ságát, és a módszer alkalm azhatósági felté
te le it tisztázná.
A terepi m odellkísérletek részletezése. 
Mérés lokális zajforrások közelében, és 
2—4 perces regisztrátum ok kiértékelése 
kétfé leképpen:

a teljes felvétel feldolgozásával, 
gondos válogatással, csak a stacionárius 
részek figyelem bevételével.

Legalább 3 különböző helyen, eltérő anyagi 
m inőségű végtelennek tek in thető  alta la
jon kapott regisztrátum ok kiértékelése és 
az adatok összehasonlító elemzése: 

gyakorisággörbék vizsgálata, 
statisztikus átlagok vizsgálata, 
am plitúdók és szórásuk vizsgálata. 

Azonos geológiai felépítésű terü leten  bázis
pont alkalm azásával kis távolságban levő 
pontokon kapott regisztrátum ok statisztikus 
jellemzői közötti azonosság ellenőrzése. 
Egyréteges eset vizsgálata változó rétegvas
tagság esetén.
Súlyejtéses m érések:

a gerjesztett hullám ok jellem zőinek 
(amplitúdó, frekvencia) és az altalaj 
kapcsolatának vizsgálata, 
bonyolultabb szerkezetű altalajok vizs
gálata,
a talajvíz módosító hatásának tanulm á
nyozása.

7. A  Hanság tőzegkészleteinek védelme

Kivitelező: H elyiipari K utató Intézet

Hazánk legértékesebb és legjobban pusztuló 
tőzegnyersanyagait a H anságban találjuk. 
A felszabadulás u tán i néhány évtized a la tt 
i t t  közel 500 millió fo rin t értékű  tőzeg pusz
tu lt el. A tőzegvagyont figyelm en kívül 
hagyva, 100 ha nagyságrendű területeken 
sem m isítik meg —■ jelenleg is — a tőzeget. 
A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és ás
ványvagyon gazdálkodási (kutatási, védel
mi) tevékenységek a Hanságban koordiná
latlanok, a  tőzeges terü letek  rendeltetés- 
szerű felhasználása m egoldatlan.
A terv  előkészítését rendkívül sürgeti az a 
körülm ény, hogy a Kisalföldi Állami Erdő- 
gazdaság ez év folyam án készíti el a soron 
következő tervidőszak erdősítési program 
ját, amely csaknem  az egész keleti tőzeg
m edencére kiterjed. A tőzegvagyon védel
m ére vonatkozó tervnek  kapcsolódni kel
lene az erdősítés tervéhez.
A perspektivikus terv  kidolgozását a megyei 
szakigazgatási szervek, vízügyi szervek, te r
melőszövetkezetek, állami gazdaságok és a 
Term észetvédelm i H ivatal is sürgeti. A

koordinált terv  hiánya m inden felsorolt 
szervnek évek óta problém át okoz, a tőzeg
terü letek  védelm ére vonatkozó részletes 
koordinált te rv  nélkül a Hanságban lévő 
tőzegvagyont nem  lehet m egm enteni.
A még m egm aradt több százmillió forint 
értékű, savanyúkém hatású tőzegvagyon ha
zánkban egyedülálló. Ezekről a lelőhelyek
ről származó tőzeggel indult meg M agyar- 
országon a szakszerű kertészeti földkeveré
kek gyártása. A földkeverékek előállítása 
évről évre bővül.
E rre a célra más lelőhelyről származó tő
zeget csak úgy lehet felhasználni, ha  azok
hoz hansági tőzeget is kevernek.

8. Magyarországi díszítőkő-kataszter m unká
latainak D unántúlra vonatkozó összeállí
tása

Kivitelező: ELTE Általános Gazdaságföld
rajzi Tanszék

A m unka célja egy olyan átfogó értékelés 
kidolgozása, m ely képes hosszútávon meg
határozni a díszítőkőipar fejlesztési lehető
ségeit, illetve egy új „teljes sorozatú” dí
szítőkőipari bázis kialakítását.

9. M agnetotellurikus alapkutatások a D unán
túlon a szeizm ikus szerkezetkutató  vonal 
m entén

Kivitelező: M agyar Tudományos Akadémia, 
Sopron

Célkitűzései: A m agnetotellurikus alapku
tatások célja az eddigi regionális elektro
mágneses vizsgálatok során a földkéregben 
észlelt elektrom osan jólvezető képződmé
nyek elterjedésének, m ibenlétének, főként 
a mezozoikum és paleozoikum határával 
való kapcsolatának tanulmányozása.

10. Magyaroszági felszínmozgásos területek  
katasztere

Kivitelező: A lum ínium ipari Tervező 
Vállalat

Célkitűzései: A MÁV—TI és Bányaterv 
tervező vállalatok építésföldtani tárgyú 
szakvélem ényeit, illetve a M élyépítéstudc- 
m ányi Szemle, Mérnökgeológiai Szemle, 
M agyar M érnök és Építési Közlöny, Föld
tani Közlöny, Földrajzi É rtesítő  és a Hidro
geológiai Tájékoztatóban található ide vo
natkozó szakcikkeket a tém a szem pontjai 
szerint átnézni.
A mozgásos terü letek  vizsgálatával foglal
kozó szakvélem ényekből és szakcikkekből 
a megbízó által rendszeresített adatlapokat 
kitölti és elkészíti az adatlap szöveges és 
rajzi m ellékleteit.
Az adatlapokon rögzített eseteket a megbízó 
által ado tt jelkulccsal 1 : 100 000 m éretará
nyú m unkatérképeken ábrázolja.
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11. Fúrógéppark célszerűsítése 

Kivitelező: GEOMINCO
A m unka tárgya a „Földtani kutató vállala
tok és intézetek fórógépparkja helyzetének, 
a szükséges és célszerű fejlesztés irányvo
nalának egybehangolása, a kapacitás jobb 
és gazdaságosabb kihasználási lehetőségé
nek mind belföldi, mind külföldi (export) 
földtani kutatóm unka végzése eszközellá
tottsági bázisa hatékonysága növelési lehe
tőségeinek felm érése”, röviden: földtani ku
tatási m élyfúrási berendezések korszerűsí
tése című tanulm ány elkészítése.

12. Földtani alapszelvények geofizikai 
vizsgálata

Kivitelező: M agyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet
A tém a keretében az alábbi feladatok meg
valósítására került sor.
A Dunántúli-középhegység előtereinek (Pá- 
pateszér—fenyőfői kutatási terület) szeiz
mikus m ódszertani vizsgálata.
A mérési anyag feldolgozása az ELGI 
MINSZK—32 számítógépén és a m inisent- 
rumon történik.
Az elkészült program ok összegszelvény ké
szítését biztosítják deinvolucióval.
Ez a DSZK program rendszerben kidolgozott 
alábbi eljárások alkalmazását jelenti:

INPUT (beadás)
EDIT (szerkesztés)
STAT (statikus korrekció)
DIN (dinamikus korrekció)
TG (közös m élypont szerinti 

csatornaválogatás)
STCK (összegzés)
FILT (szűrés)
DEK (dekonvolució)
TAR (am plitúdó-helyreállítás)
WRITE (kiírás)
MIX (keverés)

Az üledékes összletből származó és a me
dencealjzat domborzat-változásaihoz kap
csolódó intenzív diffrakciók a m élyreflexiók 
jel/zaj viszonyát rontják. A m élyebb szin
tekhez tartozó diffrakciók szintén zavar- 
ként jelentkeznek, ugyanakkor a törések, 
diszkordanciahatárok m eghatározásánál lé
nyeges földtani információ forrásai. A m e
dencealjzat felépítésének m eghatározásakor 
az intervallum sebességek változása adhat 
tám pontot (perm és triász képződmények 
elválasztása és tagolása).
A fenti feladatok megoldásánál a kétdim en
ziós sebességszűrést a kismélységű diffrak
ciók eltávolítására kívánjuk alkalmazni, m i
vel ezek a fedőösszlet sebessége által meg
határozott zavarként jelentkeznek.
A diffrakciós pontok lokalizálására a dőlt 
szintek kutatásánál a migrációs feldolgozás 
jobb megoldást adhat.
A m unkák területi megvalósulása: földtani 
alapszelvények vizsgálata az Északi-közép
hegységben.

Felszínközeli ércesedések vizsgálata. 
Szerkezetkutató m érések a M átra-hegység- 
ben.
Az Északi-középhegység É-i előterének ku
tatása.
A m érések célja a paleogén medence és pe
rem területei szerkezetének felderítő kuta
tása reflexiós alapszelvényekkel. A szelvé
nyek telepítését gravim éteres mérésekkel 
készítették elő.
A további kutatások tervezése érdekében 
összefoglalást készítettek a Darnó-vonal 
ÉNy-i előterén végzett eddigi összes geofi
zikai m érésről a Párád és Rudabánya kö
zötti területen. Az összeállítás mellékletei: 
Bouguer-anom ália térkép, az aljzat szeiz
mikus m élységtérképe (M =  1 : 100 000), 
szeizmikus és komplex geofizikai szelvé
nyek (M =  1 : 25 000).

13. Szénhidrogén-kutatások gazdaságossági kér
déseinek vizsgálata

Kivitelező Nehézipari M inisztérium 
Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet-

A m unka során az alábbi kérdések kidolgo
zására került sor:
— a gazdaságosság m eghatározásának fő 

problém ái a szénhidrogén-kutatásban,
— a tém aterv kidolgozásának fő célkitű

zései, a megközelítés módszere.

Esettanulm ány kidolgozása a szénhidrogén
készletek kategorizálásához

Az alapvető teleptípusok bem utatása a kö
vetkezők szerint:
— a szabad terek jellege — kőzettani ki
fejlődés — a fluidum  földtani megjelenési 
form ája — a tektonikai helyzet — facioló- 
giai-települési viszonyok.
A hazai előfordulások megítélése.
A kategorizálás tipikus példái. Az előfordu
lási modellek alapján a következők szerint:
— a telepes összlet ismeretessége — a tele- 
pülési-rétegtani helyzet, telepazonosítás —■ 
tektonikai helyzet — minőségi vizsgálatok 
és m inősítés — a term eléstechnikai sajátos
ságok tisztázottsága — a hidrológiai viszo
nyok ismeretessége — a lehatárolás módja 
és m értéke szerint.
A kategorizálás tipikus példái konkrét hazai 
előfordulások alapján, az eddig alkalmazott 
és javasolt kategorizálási feltételek mellett.

A  kutatások optimális földtani hatékonysá
gának vizsgálata
A kutatási optimum fogalma és m eghatáro
zási lehetőségei.
A földtani optimum fogalma és m eghatáro
zása.
A m atem atikai és geometriai optimum fo
galm a és meghatározása.

A  szénhidrogén-kutatások hatékonyságának 
vizsgálata
(Tipikus példák alapján)
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Az egyes kategóriák kim utatásához szüksé
ges ráfordítás (természetes és költségm uta
tókban).
A ráfordítás és az elért eredm ény viszonya. 
K ísérlet az optimális hatékonyság m egha
tározására (figyelembe véve a készlet m eg
bízhatóságát és ennek valószínűségét).

A z optimális ráfordítás hatása a kutatási 
metodikára
Az optimális ráford ítást jelentő kutatási 
sűrűség.
Az optimális ráfordítással elérhető megbíz
hatóság és valószínűség.
A term elés megtervezéséhez szükséges ka
tegória-arányok a fő előfordulási típusok 
szerint.

14. Magyarországi felszínmozgásos területek  
földtani-m űszaki katasztere

Kivitelező: BME, Geotechnikai Tanszék

A m unka keretében a kivitelező m egtervez 
egy olyan nyilvántartási adatlapot, mely 
alkalmas egy-egy felszínmozgás teljes fel
tárásához szükséges adatoknak és m egfi
gyeléseknek a rögzítésére, a felszínmozgás 
leírásához és csoportba sorolásához anyagot 
szolgáltat és feltün teti a korábbi vizsgálatok 
eredm ényeit és a további tennivalókat. 
M egindítja a hazai talajm echanikai és geo
lógiai irodalom tanulm ányozását a felszín- 
mozgásokra tekintettel. A cikkeket és ta 
nulm ányokat értékeli, kritizálja, s a leg
fontosabb m egállapításokat adatlapokon 
rögzíti. Szükség esetén konzultál a BME 
Ásvány- és Kőzettani Tanszékével. - 
M egindítja a BME Geotechnikai Tanszéké
nek ira ttárában  található felszínmozgások 
anyagának feldolgozását, korszerű módsze
rek és szemlélet alapján. Az eredm ényeket 
adatlapokon és leírásokban állítja össze. 
Összefoglalást készít a jelenleg legkorsze
rűbbnek ta rto tt stabilitás-vizsgálati e ljá rá 
sokról, m egadva azok alkalmazási területeit, 
k ritikáját és u tasítást a hazai tipikus ese
tekre való alkalmazásukhoz.
Megkezdi az irodalom tanulm ányozása, a 
vizsgálati anyagok ismerete, személyes ta 
pasztalatok alapján (a m unkában résztvevő 
egyéb intézm ények segítségét igénybevéve) 
a hazai felszínmozgások típusainak összeál
lítását, a megjelenési form ákat, okokat ala- 
pulvéve.
Jelentést készít a hazai védekezési módsze
rek  típusairól, vélem ényt nyilvánítva azok 
hatásosságáról.

15. Bányavízvédelem

Kivitelező: Bányászati K utató Intézet

A nyersanyagkutatás célja — m int ism ere
tes — a nyersanyagkészleteknek és k ite r
melési feltételeiknek megismerése a népgaz
daság távlati terveinek kidolgozásához, 
adott nyersanyagkészletek kiterm elhetősé-

gének megítéléséhez, illetőleg a kitermelés 
m űszaki és költségterveinek elkészítéséhez. 
A nyersanyagkészletekkel kapcsolatos isme
rete ink  a kutatás részletességétől, módsze
reitől függően több-kevesebb bizonytalan
sággal terheltek. E bizonytalanság m iatt 
a döntés, a terv  bizonyos valószínűséggel 
helytelen is lehet, vagy legalábbis eltér az 
optimálistól, azaz bizonyos kockázatot re jt 
magában.
Ha a kockázatviselés m értéke az életbiz
tonsági követelmények kielégítésén tú l gaz
dasági megítélés tárgya lehet, az optimális 
megoldás a kutatási (továbbkutatási) és a 
kockázati költségek összegének m axim um á
nál van. Az összegzésnél term észetesen fi
gyelembe kell venni azt is, hogy a kutatási 
költségek és a kockázati (vagy biztosítási) 
költségek nem egyidőben jelentkeznek.
A nyersanyagkutatás keretében vagy attól 
függetlenül végzett hidrogeológiai kutatás 
a nyersanyagkészlet kiterm elési körülm é
nyeinek egyik elemét, a vízveszélyt h ivatott 
felderíteni. Ez a tényező hazai szilárd 
nyersanyag-előfordulásaink nagy részénél 
jelentős vagy éppen döntő tényező, de nem 
egyetlen tényező, ezért a  hidrogeológiai ku
tatás gazdaságilag optimális részletességét 
és m ódszerét vizsgálni az egyéb tényezők 
m egismerésére irányuló fúráskutatási te
vékenységtől függetlenül nem lehet. Ezzel 
szemben komplex optimumvizsgálatok sem 
végezhetők anélkül, hogy ne ismernénk 
hogy az adott vízföldtani kutatási feladat 
mely módszerekkel végezhető a leggazdasá
gosabban, adott pontossági igényű kutatás
hoz milyen módszer és részletesség szüksé
ges, illetőleg hogyan vehetők számításba a 
vízveszéllyel összefüggő kockázati költségek. 
A vízveszélyt meghatározó legfontosabb 
term észeti tényezők megválasztása, melyre 
a földtani kutatásnak ki kell terjednie. 
Településtípusok megválasztása és jellem
zése (minőségi jellemző param éterek).
Az előző bekezdésben a kutatás eredm énye
kén t m egválasztott jellemzők (pl. védőré
teg-vastagsági víznyomás, tektonika) külön
böző részletességű és módszerű földtani
vízföldtani kutatással milyen megbízható
sággal ism erhető meg településtípusonként. 
A vízveszély m értékének és jellegének 
m ennyiségi jellemzésére alkalmas term é
szeti események, leszárm aztatott jellemzők. 
Előrejelzésük módszere, megbízhatósága 
különböző részletességű és jellegű földtani
vízföldtani adatokból, különböző település- 
típusokra (pl. adott részletességű és mód
szerű földtani-vízföldtani kutatás eredm é
nyeként m ilyen megbízhatósággal lehet a 
vízbetörések gyakoriságát, hozamát, az 
összvízhozamot előre jelezni).
A kutatási adatok hibájának hatása vízvé
delem tervezésének megbízhatóságára, kü
lönböző védekezési módszereknél.
A vízföldtani kutatás gazdaságos módszeré
nek m eghatározása adott információigény
re. Milyen kutatási módszerekkel, kutató
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létesítm ényekkel lehet m eghatározott meg
bízhatóságú kutatást a legolcsóbban elvé
gezni.
Vizsgálatok a vízföldtani kutatás gazdasá
gos részletességének m eghatározására egyes 
kutatási fázisokban (pl. felderítő, előzetes, 
részletes fázisban).
A vízföldtani kutatás költségeinek változása 
településtípusonként a kutatás által m egha
tározott jellemzők megbízhatóságának függ
vényében.
Kockázati költségek m eghatározásának 
módszertana, alapösszefüggései különböző

megbízhatóságú kutatásoknál, jellemző dön
tési alapesetekre (műrevalóság megítélése, 
bányatelepítés, illetőleg rekonstrukció) és 
védekezési módra.
Az optimális vízföldtani kutatási sűrűség 
m eghatározásának módszere, alapöszefüg- 
gései.
Vízföldtani kutatási norm atívák m eghatáro
zásának lehetőségei egyes kutatási fázi
sokra, településtípusokra, illetőleg védeke
zési módra. Az előző részleteredm ények 
felhasználásának módja komplex döntés- 
előkészítő vizsgálatokban.

П. Бон—Я. Хорн

ЦЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НЕПОИСКОВОГО ХАРАКТЕРА 
(1969-1974 гг.)

Приказами министра тяжелой промышленности и 
председателя Центрального геологического управ
ления №23/1968 NIM-KFH с 1 января 1969 г. была 
внедрена новая система финансирования геологи
ческих работ в ВНР. В соответствии с этим, поиски 
и разведка большинства полезных ископаемых 
должны осуществляться от поисковой стадии 
вплоть до детальной разведки за счёт централь
ных бюджетных ассигнований на геологические 
работы в том числе и горные, аналитико-опреде- 
лительские и документационные.
В связи с постепенным ростом объёмов разведки, 
ранее выявленных проявлений минерального сырья 
происходят структурные изменения в отношении 
геологических работ, взятых в широком смысле 
слова. Все больше и больше увеличивается необ
ходимость технологического изучения примени
мости полезных ископаемых, что обусловлено все 
более и более расширяющейся гаммой народно
хозяйственных спросов.
Более того, постепенно увеличиваются разнообра
зие и объёмы целевых агрогеологических, инже

нерно-геологических, гидрогеологических исследо
ваний и геологических работ, направленных на 
охрану природы. В связи с этим, считается необ
ходимым дать общую информацию о геологиче
ских исследовательских темах кепоискового харак
тера.
В настоящем сообщении оконтуриваются цели раз
личных исследовательских мероприятий и ожида
емые от их осуществления народохозяйственные 
результаты. Подробные результаты этих работ 
сообщены в соответствующих разделах или они 
содержатся в заключительных отчетах о проведен
ных работах, так как эти данные как правило не 
опубликованы.
Перечисленные в статье исследовательские темы 
осуществлялись за последние 5 лет или же они осу
ществляются в настоящее время.
Кроме тем, фигурирующих в настоящем сообще
нии в последние годы осуществлялись еще много
численные другие работы непоискового характера. 
Это были главным образом комплексные, регио
нальные геофизические исследования, инженерно
геологические съёмочные работы и тематические 
гидрогеологические исследования, которые были 
выполнены как правило Венгерским геофизическим 
институтом им. Л. Этвеша (МАЭЛГИ) и Венгер
ским геологическим научно-исследовательским инс
титутом (МАФИ) и опубликованы в их годовых 
отчетах.
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