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Nem feltárásos jellegű földtani kutatások
(1976— 1977)

Népgazdaságunk ötödik ötéves tervének első 
két esztendejében a jelentős ráfordítással terve
zett földtani kutatások igen széles skálájú tevé
kenységet öleltek fel.

Szükségesnek látszik röviden áttekinteni és 
szakközönségünk számára információs jelleggel 
közreadni a két év során végzett kutatások cél
kitűzéseit.

Az egyes évek mélyfúrásos földtani kutatásai
ról rendszeresen közreadjuk az alapadatokat 
tartalmazó évkönyveket és ezzel biztosítjuk a 
legszélesebb körű szakmai tájékoztatást. A nem 
feltárásos jellegű földtani kutatások ismerteté
sére azonban csak itt és ilyen módon van lehe
tőségünk. Ezért ajánljuk felsorolásunkat az ér
deklődők szíves figyelmébe és esetleges hasznos 
táj ékoztatásukra.

A mélyfúrásokhoz tartozó anyagvizsgálatok, a 
geofizikai mérések és kutatások, noha szintén 
nem feltárásos jellegűek mégis elhagyhatók fel
sorolásunkból, mivel ezeket egyéb helyen a MÄFI 
és a MAELGI éves jelentéseiben szintén közre
adják. Ezért ismertetésünk elsősorban a két év 
folyamán megvalósult vagy beindított ún. tech
nológiai kutatásokra korlátozódik. Az újabban 
egyre bővülő skálájú agrogeológiai és környe
zetföldtani kutatásokkal, még viszonylag kis té
maszámúk miatt a következő ismertetésben fog
lalkozunk. Végezetül rövid felsorolásban kö
zöljük ugyanennek a témacsoportnak 1978. évre 
tervezett kutatási feladatait.

Ismertetésünk alapján az érdeklődő szakkö
zönség tájékozódhat az ezen a téren folyó ku
tatásokról általában. Amennyiben egyes témák 
részletkérdéseivel kíván valaki (személy vagy 
intézmény) megismerkedni, úgy a Központi 
Földtani Hivatal illetékességből rendelkezésre 
bocsájtja a tárgyi kutatási jelentést vagy a vizs
gálati adatokat. Egyébként sok esetben a rész
letes publikálást vagy szolgálati szabadalom lé
tesítését is engedélyezzük.

1976. ÉVI TECHNOLÓGIAI KUTATÁSOK

Zirkonsók bőripari alkalmazása 
(Bőripari Kutató Intézet)

A bőripar a krómcserzősók alapanyagát, a nát- 
riumbikromátot elsősorban a Szovjetunióból 
szerzi be, átlagosan évi 500 tonnát, de a szük
séglet jelentős részét, mintegy 350 tonnát tőkés 
importból vagyunk kénytelenek fedezni. A tőkés 
importból származó krómsókat elsősorban spe
ciális jellegű cikkek gyártása területén ajánlatos

lenne más ásványi cserzőanyagokkal részlege
sen helyettesíteni. Ilyen számításba jöhető ás
ványi cserzőanyag a cirkóniumsó. A kutatás 
eredményeként várhatóan új, nagyhatású cser
zőanyag előállítására lehet szabadalmat beje
lenteni.

A félvezetős hűtéstechnika ritkafém anyagainak 
kifejlesztése
(Villamosipari Kutató Intézet)

Az elmúlt tervciklusban tisztázódtak a félve
zetős hűtéstechnika területén felhasználható rit
kafém anyagok minőségi kérdései, valamint a 
hűtőelemek gyártásával és mérésével kapcsola
tos technológiai problémák. Kijelölték a fejlesz
tés lehetséges irányvonalát is. Az eddigi mun
kák során nem tisztázódott a meglévő elemek 
viselkedése a fordított energiaáramlás üzem
módjában, továbbá tisztázásra szorulnak a meg
lévő anyagokból készíthető és generátoros üze
met feltételező elemek optimális méretei. E cél
ból folytatjuk a kísérletsorozatot, amely a jelek 
szerint pozitív eredményt fog hozni.

Üvegek színezése, színtelenítése ritkaföldfém- 
oxiddal
(Üvegipari Művek Kutató Intézete)

Az intézet a megbízó által beszerzett ritka- 
földfémekkel mészalkáliszilikát és ólom-alkáli- 
szilikát üvegek színezésére és színtelenítésére 
olvasztási kísérleteket végez.

A megbízott az eddigi hazai tapasztalatokon 
túlmenően a hasonló témakörben munkálkodó 
külföldi kutatók eredményeit felhasználva vá
lasztják ki azokat a lantanidák csoportjához tar
tozó ritkaföldfém-oxidokat, amelyek komple
menter színként az üveget színtelenítik, ill. ame
lyek művészi színhatást kölcsönöznek a hazai 
kristályüveg-termékeknek.

A munka keretében olvasztási kísérleteket 
végeznek 4 kg-os tégelyekben. Elsőként leol
vasztják a kristályüvegnek megfelelő összeté
telt, majd az ólomkristályt hazai színtelenítők 
felhasználásával. A kiválasztott színezőkkel kü
lönböző koncentrációban különböző színhatás 
érhető el. Sorozatolvasztások alapján meghatá
rozzák a kívánt színmélységet figyelembevéve 
a termék fényáteresztőképességét.

A megbízott gazdasági szempontokat is figye
lembevéve az eddig alkalmazott színező fém
oxidokat és ritkáiöldfém-oxidok kombinációját 
is felhasználja kísérletek folyamán.
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Ritkaföldfémek öntödei hasznosítása 

(NME Öntészeti Tanszék)

A fém Ce és a СЕ-MM (Cérium-mishmetall) 
ötvözet kéntelenítő hatását vizsgálják leme- 
zes-grafitos és temperálásra alkalmas 0,5—1,5% 
Si-tartalmú ipari öntöttvasakban. Meghatároz
zák a Ce/S viszony alakulását kokszos és villa
mos olvasztással előállított öntöttvasakban vál
tozó csapolási hőmérséklet esetén.

Megvizsgálják a gömbrafitos öntöttvasakban 
kialakuló szövetszerkezetben a perlit-ferrit 
arány változását igen kis mennyiségű fém Y 
adagolásának hatására, melynek célja a nagyobb 
szívósság elérése.

Tanulmányozzák végül a fém Y adagolásának 
hatását — a Mg-CeMM segédötvözet mellett a 
formabeoltással kristályosodó gömbgrafitos ön
töttvasak szövetszerkezeti és szilárdsági tulaj
donságaira.

A kutatás alapján üzemi felhasználási javas
latokat fognak készíteni.

Ritkafémek felhasználása tűzálló kerámiák mi
nőségének javítására

(NME Tüzeléstani Tanszék)

A hazai és külföldi kutatások eredményeinek 
megismerése és tanulmányban való összefogla
lása a kutatás első lépése. Ennek alapján a ha
zai lehetőségek feltárását és a további kutatá
sokra vonatkozó javaslat kidolgozását tervezik a 
munka keretében.

A következő években a konkrét kísérletek el
végzésére is sor kerül.

Се-tartalmú komplex dezoxidálóanyag előállítási 
lehetőségeinek vizsgálata

(NME Vaskohászati Tanszék)

A kutatómunka keretein belül összefoglaló 
jelleggel áttekintik a különféle dezoxidáló 
anyagok dezoxidációs képességét, s ezen belül 
kiemelten megvizsgálják a Се-tartalmú komplex 
dezoxidáló anyagok hatékonyságát. A további
akban megvizsgálják a ritkaföldfémeket is tar
talmazó különböző hazai és import nyersanya
gokból történő komplex dezoxidáló anyagok elő
állításának technológiai lehetőségeit, különös te
kintettel az acélok Се-mal (ill. ritkaföldfémek
kel) történő mikroötvözésének perspektivitására. 
A kísérletek eredményeitől gyártási javaslat ki
alakítását várhatjuk.

A Ga kis és közepes olvadáspontú fémekkel al
kotott ötvözeteinek fizikai-kémiai vizsgálata
(NME Általános és Fizikai-Kémiai Tanszék)

Ga-Sn és Ga-Cd rendszerről rendelkezésre álló 
ismeretek összefoglalása és értékelése a kutatás 
első részfeladata. Ezután Ga-Sn és Ga-Cd rend

szer kisebb olvadási hőmérsékletű tartományá
ban a komponensek aktivitásának kísérleti meg
határozása és ennek alapján az ötvözetek egyes 
parciális moláris és integrális moláris termodi
namikai függvényeinek hőmérséklet- és kon
centrációfüggésének vizsgálata képezi a további 
feladatot a témában.

Gallium ionflotálása nátriumáluminát oldatból 

(NME Szervetlen és Elemző Kémiai Tanszék)

Elsődleges célkitűzés a téma megvalósítása so
rán a gallium meghatározására alkalmas elemző 
eljárás kidolgozása nátriumhidroxid tartalmú ol
datból. A továbbiakban a nagy nátriumkoncent
ráció zavaró hatásának kiküszöbölésére alkalmas 
elválasztási mód megválasztása és optimális kö
rülményeinek kikísérletezése a feladat. A mód
szer adaptálása nátrium-aluminát oldat, vala
mint sok szerves anyagot tartalmazó nátrium- 
aluminát oldat galliumtartalmának meghatáro
zására képezi a kísérletek befejező fázisát, illetve 
a hasznosítást.

Kutatások hazai természeti erőforrások ritka- 
fémtartalmának hasznosítására

(Fémipari Kutató Intézet)

Az olajbányászat melléktermékeként jelent
kező sós rétegvizek és termálvizek, valamint ká
lium tartalmú kőzetek ritkaelem (elsősorban ru- 
bidum és cézium) tartalmának meghatározása. 
Az elemzési eredmények értékelése és a gazda
ságos kinyerhetőség vizsgálata folyik a téma 
keretében.

Permanens mágnesek ritkafém anyagai 

(Vasipari Kutató Intézet)

A kísérletek első fázisaként vizsgálják a lan- 
tán adalékolás hatását szamárium és cérium- 
keverékfém tartalmú RffCos (Rff =  ritkaföld
fém) tételek koercitív erejére és remanenciájára 
vonatkozóan. Második feladatként meg kell ol
dani az RffCos mágnesek remanenciájának nö
velését prazeodimium adalékolással. A remanen- 
cia növelésére irányuló kísérletek vas adaléko- 
lással és a koerctiv erő növeléséne irányuló kí
sérleteket réz adalékolással is megvizsgálják.

Nagy tisztaságú gallium előállítása 

(Fémipari Kutató Intézet)

A téma keretében több éves kutatással (1976— 
1980) meg kell oldani a félvezetőipari és ezen 
belül az exportigényeket kielégítő, 7 N tisztasá
gú gallium előállítási technológiájának kidolgo
zását, mely technológia évi 100 kg-os gyártó- 
kapacitás biztosítására alkalmas.
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Ritkafém-vizsgálati eljárások fejlesztése 

(Bányászati Kutató Intézet)

Kerámiai festékanyagok fő alkotóinak és 
nyomelemtartalmának meghatározása képezi a 
kutatás egyik célkitűzését. Ezért el kell végezni 
különböző kutatóhelyek mintáinak vizsgálatát 
színképelemzéses, atomabszorpciós, polarográ- 
fiás, nedvesanalitikai eljárásokkal az RTKBT 
megjelölése szerint. Másik feladat a nagy tiszta
ságú fémek és ötvözetek nyomszennyezőinek 
vizsgálata, mágnesek ritkaföldfém-tartalmának 
és fő alkotóinak meghatározása. Végül az As, 
Hg meghatározás teljesítőképességét és a vizsgá
lat körülményeit tisztázzák hazai ércek és kő
zetek esetében, hidrid, ill. higanygőz fejlesztésen 
alapuló technika segítségével a téma keretében.

Űj pumicitek minősítő vizsgálatai és könnyű 
töltőanyag előállítása hazai alapanyagbázison

(Szilikátipari Központi Kütató és Tervező 
Intézet)

Az elmúlt években lefolytatott kutatások sze
rint a hazai pumicit-előfordulások számos terü
leten előnyösen és gazdaságosan alkalmazhatók. 
1976— 1977. évben a szurdokpüspöki pumicit 
vizsgálatára került sor.

Agyagrendszerek állapotának optimalizálása 
minőségjavítás céljából

(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A durvakerémiai agyagok plasztikusságának 
(megmunkálhatóságának) és a belőlük készített 
termék nyers, valamint égetett szilárdságának 
növelése természetes szerves komplexumú 
agyagásványokkal és a nagy víztartalmú agya
gok víztartalmának optimalizálása pumicit, zeo- 
lit vagy más alkalmas kőzet bekeverésével tör
ténik meg a kutatás keretében.

Alunit, alunit-féleségek, pumicit üvegipari 
felhasználhatóságának vizsgálatai

(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A téma keretében üveggyártási célú alunit- 
felhasználásra folynak kísérletek, ugyanis üveg
ipari szempontból értékesebbnek látszik az alu
nit. A vizsgált alunitok Fe2C>3 tartalma 0,2 % 
vagy ez alatti, ami színtelen üveg olvasztása 
esetén igen kedvező. SCb-tartalma nyers álla
potban 25—30 % között van. Különböző ideig és 
hőfokon való hőkezeléssel ez az érték 1—15 %- 
ra állítható be.

АЬОз és SiCh-tartalma iszapolással, flotálással 
szintén szabályozható. Hőkezeléssel az AbCb-tar- 
talom elérheti a 70 %-ot is.

Alkália-tartalma szintén változtatható. A fent 
említett eljárással tehát számos alunit-f éleség 
állítható elő amelyek az előkészítéstől függően 
más-más tulajdonságokkal rendelkeznek.

Hazai üvegipari ásványi nyersanyagok (vulkáni 
üvegek, kristályos vulkánitok és aplit) 
szerkezeti specifikumának hatása az üveg 
minőségére

(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A kutatás keretében vizsgálják a pumicit vagy 
egyéb ásványi üvegek üvegnyersanyagként tör
ténő alkalmazhatóságát, elsősorban színes építé
szeti üvegek nyerése céljából (amelyeknél eset
leg még a jelenleg meglevő nagy vastartalom 
sem zavar: kék, zöld, barna, fekete üvegek).
Vizsgálják végül az egyéb kutatási témáknál ki
alakult felismerés alapján azt a tényt, hogy kü
lönféle műgyanta bevonatokkal megvédve a fris
sen húzott (és jelen esetben viszonylag nagy ás
ványi üvegmennyiséget tartalmazó, s emiatt ta
lán olcsóbb) üvegbotok felszínét, a szilárdság 
megnő. Az így szilárdított termékek (oszlopok, 
gerendák, tartók) akár további műanyag tömeg
be, akár betonba ágyazottan az építőipar leg
különfélébb területein nyerhetnek felhasználást.

A talajerózió elleni védekezésre alkalmas hazai 
ásványok és kőzetek felhasználásának lehetőségei 
a talaj termékenységének megőrzésében és 
fokozásában

(MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató 
Intézet)

A munka során folytatják a szóban forgó 
anyagok felhasználására vonatkozó hazai és 
nemzetközi szakirodalom összegyűjtését és ér
tékelő feldolgozását. Az értékelés kitér a talaj
erózió elleni védekezés szempontjából számítás
ba vehető hazai ásványok és kőzetek felhaszná
lási lehetőségeire, minősítésére azon tulajdonsá
gainak vizsgálati módszereire, amelyek megha
tározzák vagy befolyásolják ezen anyagok fel- 
használásának lehetőségeit a talaj termékeny
ségének megőrzésében és fokozásában.

Laboratóriumi és üvegházi modellkísérletek
ben tisztázzák a felhasználásra számításba vehe
tő, ,a megrendelővel folytatott konzultációk so
rán szükségesnek tartott, a megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott hazai ásványok és kő
zetek, ill. ásványi eredetű anyagok hatását a ta
lajszerkezet kialakítására, a talajfelszín stabili
zálására, a talajvíz és szélerózióval szembeni el
lenálló képességek fokozására, ill. a termesztett 
növényekre gyakorolt bizonyos közvetett és köz
vetlen hatásaira.
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Kerámiai massza készítése azonos anya
kőzetből képződött plasztikus, vázképző és 
olvasztóanyagok felhasználásával
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

Ugyanabból az anyakőzetből képződött, de kü
lönböző kristályosodottsági fokú agyagásvány
tartalmú kőzetek között található nagy plaszti- 
citású (füzérradványi illit) nyersanyag nem 
plasztikus, kovasavas kaolin (királyhegyi) és al- 
káliákban dús, olvadékképző kőzet (ondit). A há
romféle kőzettípus alkalmasnak látszik szinteti
kus kerámiai massza előállítására. Ennek kikí
sérletezése képezi a téma fő feladatát.

Agyagásványos, zeolitos tufák vizsgálata
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A kutatás folyamán meg kell oldani a nagy 
tömegekben előforduló agyagásvány és zeolit- 
tartalmú tufák vizsgálatát kerámiaipari felhasz
nálás céljából. Ezért a részfeladatok:

a) 10 féle kőzettípus begyűjtése. A kőzetmin
ták őrlése, formázása, majd égetése 900— 
1300 °C hőmérséklet intervallumában.

b) A kiégetett minták zsugorodás, szilárdság, 
vízfelvétel vizsgálata, a vizsgálati eredmé
nyek értékelése.

Ezek alapján felhasználhatósági minősítés ké
szülhet kiértékelésként.

Üj hidrometallurgiai és termikus ásvány- 
nemesítési eljárások kutatása
(Bányászati Kutató Intézet)

A karbonátos kőzetek és ércek nyomás alatti 
ammonsós lúgozási technológiájának kiterjeszté
se karbonátokkal szennyezett bauxitok nemesí
tésére képezi az alapcélkitűzést. Ezért tovább 
vizsgálandó az előző években már megkezdett 
kísérletek folytatásaként a porlódó dolomitok 
ammonsóoldatos nyomás alatti feltárása külön
böző minőségű magnéziumvegyületek előállítása 
érdekében, valamint a sziderittel szennyezett 
rudabányai barit nemesítési lehetősége.

Űj lehetőségként vizsgálandó a pirites bauxi
tok és feketeszenek piritkén-tartalmának hidro
metallurgiai úton, ferritszulfáttal történő csök
kentési lehetősége.

Kerámiai kötéssel viszonylag kis hőmérsékleten 
előállítható új és olcsó mesterséges kövek 
kutatása
(Budapesti Műszaki Egyetem)

Magyarország területén a felszínen nagy tö
megben előforduló finom törmelékes kőzetekből 
nagy szilárdságú magas- és mélyépítési célokra

alkalmas építőkövek, valamint tetszetős külsejű 
burkolóanyagok előállítása céljából széles körű 
kísérletek folytatása történik meg a téma kere
tében. Eredményként gyártási javaslatokat tesz
nek.

Hazai kaolinok és nagy AkOz-tartalmú vas
szegény kőzetek olvasztására és szálképzésére 
irányuló kísérletek

(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

Vizsgálat folyik üveges és lithoidos riolitok- 
kal (nagy alkálitartalmú piroklasztikumokkal és 
horzsakövekkel) üzemi kísérletek előkészítése 
céljából. Előkísérletek végzése történik kétféle 
vasszegény kaolinnal, egyféle alunitos kaolinnal 
és kétféle alunitból előállított alu-termékekkel 
az olvasztási és szálképzési adottságainak fel
derítésére, valamint vizsgálatok történnek tűz- 
állóság szempontjából kielégítő, műszaki igé
nyeknek is megfelelő nagy Al-tartalmú szálas 
termékek előállítási lehetőségének megismeré
sére.

A karbonátos mangánérc intenzívebb 
hasznosítási lehetőségei a genetikai adottságok 
figyelembevételével

(Bányászati Kutató Intézet)

Az újabb kutatások megállapították, hogy 
nagy mennyiségben rendelkezünk olyan ásványi 
nyersanyagokkal, melyek azok genetikai adott
ságai miatt jelenleg iparilag nem hasznosíthatók.

Az előkészítési technológia fejlődése lehetővé 
teszi ezen ásványi nyersanyagok kedvező, haté
kony ipari felhasználását, és ezen keresztül im
port megtakarítást és a hazai ipar korszerűsíté
sét. Ezen ásványi nyersanyagok közé tartozik 
a mangánérc. Régebben az úrkúti előfordulást 
csak mint oxidos ércvagyont tartották nyilván, 
és csak 1953-ban ismerték fel az ennél jóval na
gyobb ércvagyont reprezentáló karbonátos man
gánérc jelentőségét.

Ritkaföldfémek összehasonlító vizsgálata 

(Bányászati Kutató Intézet)

Tömegspektográfiás elemzési módszerrel a rit
kaföldfémek — mint a periódusos rendszer bár
mely eleme mintegy 10—100 tömeg ppb kimu
tatási határral 20—30 % relatív pontossággal ha
tározhatók meg szilárd, szervetlen anyagokból, 
így pl. kőzetekből, ásványokból. A téma kere
tében mind szintetikusan előállított minták rit
kaföldfém-tartalmának, mind természetes ásvá
nyi nyersanyagok ritkaföldfém-tartalmának 
meghatározását végzik el, elsősorban az anya
gokból kinyerhető ritkaföldfémek megismeré
sére, de más módszerekkel történt meghatározá
sok kontrollálására is.
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Ritkafémek hazai alkalmazásának elterjesztése 
és koordináció-tevékenység
(Fémipari Kutató Intézet)

Az irodalmi adatok gyűjtése és terjesztése a 
ritkafémek felhasználásáról, a ritkafémek hazai 
alkalmazási területeinek felkutatása és a felhasz
nálás bevezetésének elősegítése, koordinációs te
vékenység és szakmai továbbképzés szervezése 
folyik a téma keretén belül.

Tatabányai pernyehányó részletes kutatása 
(Tatabányai Szénbányák)

A kutatási téma elsődleges célkitűzése: gyen
ge minőségű szén, agyagos kőzetek, bauxit és 
vulkáni üveg nyersanyagok klórmetallurgiai fel
dolgozhatóságának vizsgálata. Továbbá az Al- 
kinyerés 80 7o fölé növelése céljából bizonyos 
fizikai és/vagy kémiai előkezelési eljárások ki
dolgozása és a kiindulási anyagok minősége és 
az Al-kihozatal közötti összefüggések vizsgálata. 
Végül megtörténik a klórozási technológia még 
megoldatlan kérdéseinek vizsgálata (redukáló 
közeg, szelektivitás, alkalmazott hőmérséklet 
hatását leíró függvények közös optimumának 
meghatározása) is a téma keretén belül.

Ritkaföldfém-elemzési módszerek egyeztetése 
(Mecseki Ércbányászati Vállalat)

Ebben a tárgyban elsősorban az összes ritka
földfém-tartalom meghatározása folyik az RTKB 
által rendelkezésre bocsátott oldat- - és pormin
tákból összehasonlító etalonok készítése céljá
ból.

Ezen túlmenően egyedi ritkaföldfémeket is 
meghatározzák színképelemzéssel azokból a por
mintákból, amelyek összes ritkaföldfém-tartalma 
eléri a 0,1 %-ot, továbbá az egyedi ritkaföldfé
meket színképelemzéssel az oldatmintákból is 
meghatározzák, amennyiben koncentrációjuk el
éri az elemenként előírt nagyságot.

Ritkafém-termelési, felhasználási és forgalmi 
adatok országos nyilvántartása
(Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés)

A megbízott számítóközpontjában vállalja az
1975. évi adatok feldolgozását és nyilvántartását 
gépi úton, azaz az adatok karbantartását, mág
nesszalagon való rögzítését, a feltett kérdésekre 
való válaszok megadását a ritkafém alap- és se
gédanyagokkal kapcsolatban.

METADEX rendszerű számítógépes témafigyelés 
(NME Központi Könyvtár)

A nemesfémek és a platinacsoport féméinek 
felhasználása. Ritkaföldfémek előállítása és fel-

használása. Egyes alkáli- és- alkáliföldfémek 
előfordulása, előállítása és felhasználása. Nagy 
olvadáspontú fémek előfordulása, előállítása és 
felhasználása. Szórványfémek előfordulása, elő
állítása és felhasználása. Radioaktív fémek elő
fordulása, előállítása és felhasználása. Ritkafé
mek (általában) előfordulása, előállítása és fel- 
használása. Mindezen témakörökben a világon 
megjelenő mintegy 1500 forrásból (folyóirat, 
könyv, kutatási jelentés stb.) származó szakiro
dalmi munka adataira terjedt ki a témafigyelés.

Különféle laboratóriumi vizsgálatok végzése

(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet) /

Kémiai elemzés. Röntgendiffrakciós vizsgálat 
(kvalitatív és kvantitatív).

Derivatográfiás vizsgálat. Dilatometriás vizs
gálat.

Ezek a vizsgálatok a technológiai kutatások 
folyamán a tudományos koordináció és ellenőr
zés céljából menetközbeni „ad hoc” jelleggel va
lósulnak meg.

Űjtípusú szerkezeti anyagok előállítása 
szénbázison
(Bányászati Kutató Intézet)

E téma keretében szénféleségek termoplaszti- 
kus műanyagokká történő feldolgozása, valamint 
barnaszénkokszokból klórozott műszénféleségek, 
ill. hamuszegény elektródakoksz alapanyagok 
előállítási lehetőségének felderítése valósul meg.

Agyagrendszerek állapotának optimalizálása 
minőségjavítás céljából
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

Kétirányú kísérletsorozat történik a téma 
keretében. Egyik a hazai pannóniai és oligocén 
agyagok minőségének, képlékenységének, s az 
agyag képlékeny masszájából formázott próba
testek szilárdságának — javítása különféle ás
ványi eredetű adalékanyagokkal, laboratóriumi 
kísérletekkel. A másik magas bányanedvességű 
agyagok víztartalmának optimalizálása ásványi 
adalékokkal.

Ásványok és kőzetek oldhatósági, valamint 
kőzetcementáció-vizsgálatok

(BME Kémiai Technológiai Tanszék)

A különböző alapanyagok ipari felhasználha
tóságát nagymértékben befolyásoló tulajdonsá
gok megismerése a célkitűzés. Ezért az ásványok 
és kőzetek oldhatóságával kapcsolatos irodalom 
értékelése, hazai ásványi és kőzetminták oldási
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viszonyainak, valamint cementált kőzetek ce
mentanyagának és kötésmódjának kutatása a 
téma megvalósításának tartalma.

A felszíni vörösagyag előfordulásainak sziszte
matikus ásványkőzettani, genetikai és kerámiai 
célú felhasználhatósági vizsgálata
(BME Építőmérnöki Kar Ásvány- és Földtani 
Tanszék)

A Magyarország területén lévő kb. fél millió 
tonnát meghaladó ásványvagyont tartalmazó vö- 
rösagyag-lelőhelyek átnézetes (1:500 00-es) tér
képének elkészítése az alapvető célkitűzés. Ezért 
először a régebbi kutatások eredményeinek, ada
tainak összegyűjtése és rögzítése lelőhelyenként 
történik meg. Továbbá helyszíni bejárásokkal 
meghatározandó az előfordulások ásványvagyo- 
nának nagyságrendje, vizsgálatra kijelölendők a 
vörösagyag minőségtípusok, melyekből ásvány
kőzettani, nyersanyagminősítő technológiai vizs
gáltok céljára 5—5 kg mennyiségű minta gyűj
tendő. Ezután elvégzendő a vörösagyag-típusok 
kémiai elemzése, a kőzet ásványos alkotóinak, 
szemcseösszetételének meghatározása, valamint 
DTA- és TG-vizsgálatok. Mindezek alapján a 
felhasználási javaslatok és prognosztikák meg
fogalmazhatók.

Dúsított termékek előállítása és kutatása tech
nológiai minősítő kísérletek céljára
(Bányászati Kutató Intézet)

Különböző hazai ásványi nyersanyagaink 
megfelelő előkészítési és dúsítási eljárásokkal 
tehetők ipari felhasználásra alkalmassá. A mi
nőségükben ily módon feljavított termékek fel
használhatóságát nagyobb mintamennyiséget 
igénylő technológiai minősítő kísérletek ered
ményei alapján lehet megítélni. Ezért a hazai 
nyersanyagforrásaink intenzívebb hasznosítását 
célzó kutatási főirány keretén belül egyes ás
ványelőfordulásaink előkészíthetőségének, ill. 
dúsíthatóságának kutatását, valamint nagyobb 
mennyiségű dúsított termékek előállítását való
sítják meg a téma keretén belül.

Kőzetanyagok konzerválására alkalmas eljárások 
kidolgozása
(BME Ásvány- és Földtani Tanszék)

A kutatás célja, a be nem épített kőzetek 
olyan védelmi eljárásainak tisztázása, amelyek 
részben a kőzetek további pusztulását korlátoz
zák, másrészt a kőzetek esztétikai megjelenését 
kedvezőbbé teszik.

A feladatot még világszerte nem oldották meg, 
így a kutatás minden részletre kiterjedően 
csak többéves, intenzív munkával végezhető. 
Az első évben elvégzett alaptevékenység érté
kelése után tűzhető ki a további kutatások 
irányzata, jellege és terjedelme.

Finomdiszperz vasásványok és vasas kőzetek 
komplex vizsgálata és felhasználási lehetőségei 
felderítése
(ELTE Ásványtani Tanszék)

A finomdiszperz vasásványok és vasas kőze
tek komplex vizsgálata és felhasználási lehető
ségei felderítése c. témakörben 1976—77. évben 
a magyarországi glaukonitok vizsgálata, vala
mint a nagy Fe-tartalmú limonitos riolittufa ás
ványos összetételének meghatározása a vasás
ványok szeparálási lehetőségének felderítésére 
történtek meg.

Hazai üvegipari ásványi nyersanyagok (vulkáni 
üvegek, kristályos vulkánitok és aplit) szerkezeti 
specifikumának hatása az üveg minőségére
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A vulkáni üvegek szerkezeti sajátosságainak 
tanulmányozása alapkutatási szinten a téma cél
kitűzése, elsősorban azért, hogy távlati, sokirá
nyú (kőzetolvasztás, kristályosítás, stb.) felhasz
nálásuk előkészítése megtörténjék.

Alunitok, alunitféleségek és pumicit üvegipari 
felhasználhatóságának vizsgálatai
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

Közismert, hogy Magyarország viszonylag sze
gény ásványkincsekben. Szilikátos nyersanya
gokból, főként alunitból viszont nagy ásvány- 
vagyonra számíthatunk. Mivel az alunit АЬОз 
tartalma jelentős és dúsítással növelhető, ezért 
célszerű megvizsgálni annak üvegipari felhasz
nálhatóságát. A téma keretében ilyen irányú 
kísérletek valósulnak meg.

Tatabányai Csákánykő-puszta területén lévő 
stromatolitos dolomit bányászati, kutató létesít
ményekkel történő feltárása és felhasználható
sági kísérletei
(Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalat)

A kivitelező elvégezte a tatabányai Csákány
kő-puszta területén lévő stromatolitos dolomit 
bányászati, kutató létesítményekkel történő 
megkutatását, továbbá a jelzett területről mint
egy 8 m3 díszítőkő ipari minőségnek megfelelő 
tömbkőanyag kitermelését és annak kísérleti 
céllal történő feldolgozását.

Komplex elektronmikroszkópikus 
anyagvizsgálatok
(ELTE Földtani Tanszék)

A finomdiszperz alkotókból álló kőzetminták 
vizsgálata során elvégzendő feladatok:
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Szubmikroszkópos méretű részecskékből egy
szerű csepp-preparátumok készítése, árnyéko
lása, átnézése fény- és elektronmikroszkóppal, 
elektronmikroszkópos felvételek készítése, a fel
vételekről 6—6 db 9X12 cm méretű nagyítás 
készítése, u jellel való ellátása, a felvételek kva
litatív értékelése.

Magyarországon található agyagásványok 
felderítése
(Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványtan 
Tanszék)

A kutatás keretében begyűjtik az eddig még 
meg nem kutatott új területek agyagmintáit. A 
begyűjtött mintákon elvégzik a felderítő és tá
jékoztató elővizsgálatokat abból a célból, hogy 
hogy megítélhető legyen valamely új lelőhely 
anyagának tudományos és gyakorlati jelentősé
ge. A kutatási eredmények ismeretében a tele
peken előforduló nyersanyagok genetikáját ille
tően következtetéseket vonhatunk le.

Agyagásványok és egyéb finomdiszperz kőzetek 
üledékképződési üledékföldtani modellezése, 
valamint polimerális finomdiszperz kőzetek 
hasznos komponenseinek leválasztása 
szedimentációs módszerrel
(JATE Kolloidkémiai Tanszék)

A finomdiszperz kőzetek ülepedési feltételei
nek, viszonyainak, sajátosságainak és törvény- 
szerűségeinek megismerése és vizsgálata a té
ma fő célkitűzése. Ennek értelmében a komplex 
kolloid és finomdiszperz kőzetek hasznos alkotói 
megválasztási lehetőségeinek megismerése is 
szükséges. Végül e témával kapcsolatban mes
terséges szerveskomplexú agyagásványok és fi
nomdiszperz kőzetek előállítása, valamint ezek 
minősítése a felhasználók igénye szerint képezi 
a kutatás hasznosítási fázisát.

Finomdiszperz kőzetek mikroszerkezete és 
morfológiája
(ELTE Ásványtani Tanszék)

A téma keretében az alábbi tevékenység tör
ténik: Ultravékony metszetek készítése, vizsgá
lata és kiértékelése. Folytatják a vulkáni üvegek 
agyagásványosodásának morfológiai és topoló
giai vizsgálatát. Kutatják egy-egy típusmintán 
a vulkáni üvegek kaolinosodását és montmoril- 
lonitosodását.

Agyagásványok és amorf szilikátok hőhatásra 
történő morfológiai változásának vizsgálata.
1976. évben vizsgálandó anyagtípusok: kristály
hegyi nagykristályos kaolin, szerencsi mikro
kristályos kaolin, szegi rosszul kristályosodott 
kaolin, füzérradványi illit, istenmezejei bentonit 
és a JATE Kolloidkémiai Tanszékén szeparált 
amorf alumíniumhidroszilikát. Különböző (5- 
féle) bentonitok montmorillonitjainak összeha
sonlító morfológiai vizsgálata.

Hazai alunitból rubin és zafir előállítása ipari és 
díszkő minőségben
(ELTE Ásványtani Tanszék)

A téma kidolgozásához előkészítő munkálatok 
folynak. Ennek eredménye az a nyersanyag, 
melyből további technológiával közbülső ter
mékként az ammonium-alumíniunv-timsó 
(tschermigit) állítandó elő.

Egyedül ez a sóanyag alkalmas arra, hogy be
lőle közvetlenül műkorund (АЪОз) egykristály, 
fémoxid-színezőkkel: műrubin-, műrubinter-
mék szintézise megvalósítható.

1977. ÉVI TECHNOLÓGIAI KUTATÁSOK

Tömegspektrográfiás ritkafém analitikai 
vizsgálatok

(Bányászati Kutató Intézet))
A téma keretében kétféle mintatípus vizsgá

latára kerül sor: Különféle kőzetmintákban a 
Li, Rb és Cs alkálifémek, továbbá a 3r, Ga, Au, 
U és Nb (valamint a ritkaföldfém-tartalom) kon
centrációk meghatározása. Ezenkívül vízbepár- 
lási maradékokban a fenti alkálifémek, továbbá 
az I és Br halogének, valamint а В és Sr kon
centrációinak meghatározására folynak tömeg
spektrográfiás mérések és kiértékelés.

A ritkafémek 1976. évi adataira vonatkozó 
országos nyilvántartás
(Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés)

Tájékozódó tanulmányok végzése és kutatási 
program előkészítése az V. a. oszlop elemeinek 
szervetlen kémiájával kapcsolatban
(MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium)

Tájékozódó tanulmányok végzése a periódusos 
rendszer V. oszlopa mellékcsoportjába tartozó 
elemeinek, elsősorban:

— a vanádium és a nióbium szervetlen ké
miájának fejlődési irányairól;

— az ezzel kapcsolatos konkrét kutatási cél 
kitűzése;

— ennek keretében a tanulmányok kiterjed
nek a nióbiumtartalmú ásványokból való 
elemkinyerésre, tisztításra, valamint egyes 
speciális vanádium- és nióbiumvegyületek 
előállítására.

Ritkafémek hazai alkalmazásának elterjesztése 
és koordinációs tevékenység
(Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet)

E téma keretében az alábbi feladatokat vég
zik: Az irodalmi adatok gyűjtése és terjesztése a 
ritkafémek felhasználásáról. A ritkafémek hazai
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alkalmazási területeinek felkutatása és a fel- 
használás bevezetésének elősegítése. Koordiná
ciós tevékenység és szakmai továbbképzés.

Tömegspektrográfiás ritkafémanalitikai 
vizsgálatok
(Bányászati Kutató Intézet)

A vizsgálatok 1977-ben az alábbi mintacso
portokra és feladatokra terjednek ki:

a) Ritkafémeket tartalmazó kőzetminták;
b) Ritkafém-ritkaföldfém kőzetstandardok;
c) Technológiai anyagok.
Az elemzés az esetenként megjelölt ritkafé

mekre (ritkaföldfémekre) és ritkaelemekre ter
jed ki.

A vizsgálatokat tömegspektrográfiás módszer
rel, a korábbi években megállapított eljárással 
és pontossági szinten kell elvégezni.

Bauxitok ritkaföldfém-tartalmának meghatáro
zására alkalmas módszerek kidolgozása és ritka- 
földfém-oxidok kerámiaipari alkalmazhatóságá
nak vizsgálata
(Mecseki Ércbányászati Vállalat)

A kutatás célkitűzése a hazai bauxitok ritka
földfém-tartalmának felkutatása és a ritka
földfémkataszter elkészítéséhez szükséges ana
litikai módszer kidolgozása és a ritkaföldfém- 
oxidok kerámiaipari felhasználásának hazai elő
segítése.

Gallium alapú forrasz rendszerek kidolgozása 
(NME Általános és Fizikai Kémiai Tanszék)

A kutatás célja egy hidegforrasznak alkalmas 
összetételű gallium alapú fémötvözet kifejlesz
tése, nagylaboratóriumi előállítási technológiá
jának és minősítésének kidolgozása és ipari al
kalmazása.

Ritkafémoxid adalékok alkalmazása a magnezit 
alapú tűzállóanyagok minőségének javítása 
érdekében
(NME Tüzeléstani Tanszék)

Á kutatás célkitűzése: Az oxigénes SM, ill. a 
bázikus-oxigénes konverteres acélgyártás tá
masztotta követelményeket kielégítő, magnezit 
alapú tűzállóanyag kifejlesztése, ritkafém ill. 
ritkafémoxidok felhasználása segítségével.

Cirkonsó bőripari félhasználásával kapcsolatos 
kutatások, különös tekintettel a szovjet nátrium- 
szulfátocirkonát alkalmazási területeinek kiszé
lesítésére kutatási-fejlesztési tevékenység foly
tatása
(Bőripari Kutató Intézet)

Félüzemi kísérletek végzése a szovjet nát- 
riumszufátocirkonát bőr cserzésére való felhasz
nálására.

Króm-cirkon, króm-cirkon-szintán bázisú 
cserzőanyag előállításának optimalizálása.

Cirkon alapú töltő és utáncserző gyanta fél- 
üzemi körülmények. között való előállítása és 
felhasználási vizsgálata. Hidrofóbizáló anyag 
előállítása, kísérleti cirkonstearát bázison.

Modifikált cirkonkészítmények és a kollagén 
kölcsönhatásának és a cserzőanyag kötődésének 
vizsgálata.

Nagy tisztaságú alumínium előállítási módszeré
nek és technológiájának fejlesztése
(Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet)

A zónás tisztítási eljárásban új technológiai 
módszerek vizsgálata és bevezetése a téma alap
vető célkitűzése.

Ennek során tervezik egy a tudományos vizs
gálatok elvégzésére alkalmas automatikus mű
ködtetésű programozott szabályozórendszer ter
vezését és kivitelezését az alumínium zónás 
tisztísásához.

Továbbá kísérleteket folytatnak a 6N tiszta
ságú alumínium előállítására alkalmas technoló
gia részfolyamatainak továbbfejlesztése terén. 
Végül a tömegspektrométeres minősítés rutin
elemző módszerré fejlesztése is megtörténik a 
téma keretében.

Üvegipari célokra alkalmas új hazai kőzetek 
kutatása és minősítése
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

1977. év folyamán a korábbi kutatások foly
tatásaként szintelenítési kísérleteket végeznek a 
pumicittel olvasztott üvegekkel. Megvizsgálják 
a nagy alumíniumoxid- és KaO-tartalmú üvegek 
fizikai és kémiai tulajdonságait, melyet alunittal 
olvasztottak meg.

Hazai üvegipari ásványi nyersanyagok 
szerkezeti specifikumának hatása 
az üveg minőségére
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A Veszprémi Vegyipari Egyetemen olvasztási 
kísérleteket végeznek különféle ásványi nyers
anyagokkal nagy hőmérsékleten. Kutató meg
kísérli tiszta, gázmentes üvegolvadék előállítását 
az egyes vulkáni üvegfajtákból, és különféle 
adalékokkal (szóda, bórsav, mész) a tisztítási hő
mérséklet csökkentését is tervezi. Kutató vál
lalta, hogy a Veszprémből kapott üvegminták 
hajlítószilárdság-vizsgálatát, elektronmikroszkó
pos vizsgálatát is elvégzi. E vizsgálatok eredmé
nyeként — a kísérletek eredményességétől füg
gően — javaslatot tesz olyan új üvegtermékek 
előállítására, amelyekhez nagy mennyiségben le
hetne felhasználni a rendelkezésre álló termé
szetes üvegeket.
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Ugyancsak folytatja a kutató a pumicitből ké
szült kerámiai mázak gyártási kísérleteit. Ezek
hez az olvadáspont csökkentése érdekében olyan 
adalékanyagokat kell felhasználni, amelyek az 
eddig hásználatos kerámiai színtesteket szét
bontják. Egyedül a spinell típusú színtestek vi
selik el ezt az agresszív kémiai hatást, ezért új
fajta színezőanyagok kidolgozása vált szüksé
gessé.

A kerámiai mázakon kívül egyéb célokra is 
vizsgálja a pumicit alkalmazhatóságát (például 
szobor alapanyagnak). Itt ugyancsak főleg a szí
nezés megoldása jelent problémát. Ennek meg
oldása után gipszformáma öntés, szárítás, ége
tés a cél.

Öntödei segédanyagok céljára felhasználható 
hazai ásványok és kőzetek vizsgálata és 
minősítése

(Vasipari Kutató Intézet)

Az öntödék túlnyomó része bentonitkötésű 
formázókeverékeket használ fel. A bentonit fel
dolgozása gép- és energiaigényes, a szódával tör
ténő aktiválás nem egyenletes. A jelenlegi mi
nőségi problémák az öntödék működését károsan 
befolyásolják. Az importált bentonit — hazai 
bentonitvagyon mellett — terheli a népgazdaság 
tőkés mérlegét. Az öntödék sajátos igényei alap
ján szükség van jó minőségű kötőanyag nagyobb 
választékban való gyártására. A kutatási feladat 
célja: a jelenlegi előkészítési technológia fej
lesztése, illetve újszerű agyagásványok feltárása, 
öntödei hasznosítása.

Tájékozódó vizsgálatok ásványi nyersanyagok 
új ipari alkalmazásainak megalapozására

(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A téma fő célkitűzése: ásványi nyersanyagok 
rendszeres vizsgálata új ipari alkalmazások cél
jából. Ezen belül ásványkőzettani alaptulajdon
ságok, fázisösszetétel, kémiai összetétel stb. 
meghatározása. Szilárd fázisú reakciók és nagy
laboratóriumi kísérletek végzése.

Különféle laboratóriumi vizsgálatok végzése

(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

Kémiai elemzés. Röntgendiffrakciós vizsgálat 
(kvalitatív, kvantitatív) derivatográfiás vizsgálat. 
Dilatometriás vizsgálat 1000 °C-ig, 1500 °C-ig. 
Felsorolt vizsgálatok az év folyamán felmerülő 
,,ad hoc” igények gyors kielégítése céljából fo
lyamatosan készülnek.

Az újonnan felkutatott hazai ásványi nyers
anyagokat felhasználni szándékozó intézetek,

tanszékek részére kísérleti és minősítési anyag- 
szükséglet biztosítása.
(Bányászati Kutató Intézet)

Hazai nyersanyagforrásaink intenzív haszno
sítását célzó kutatási főirány keretén belül szük
ségessé válik az egyes ásványi anyagok előké
szített termékeinek előállítása technológiai kí
sérletek, illetve minősítő vizsgálat céljára. Ezt 
a feladatot oldja meg a témakörben igen sokol
dalúan a kivitelező.

Riolit és riolit-származékú alkáli kőzetekből 
előállított olvadékrendszerek tervezése és 
képződésük vizsgálata
(Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai 
Tanszék)

A kutatás célkitűzése: bekapcsolódás a Köz
ponti Földtani Hivatal „Hasznosítható ásványos 
anyagok kiaknázását és feldolgozását alapvetően 
befolyásoló ásvány kőzettani sajátosságok és mű
szaki eljárások komplex vizsgálata” című tárca
szintű kutatási célprogramjába, azzal a céllal, 
hogy feltárják adott magyarországi ásványos 
anyagok ipari felhasználásának lehetőségeit, 
minél szélesebb körben és a legkorszerűbb tech
nológiák figyelmbevételével.

Magyarországi kavics (építő-) ásványi nyers
anyagok genetikai és minőségi jellemzőinek 
korrelációs vizsgálata

A célkitűzés alapvetően annak a megállapí
tása, hogy milyen összefüggés, kapcsolat keres
hető (valószínűsíthető) természetes településű 
ásványi nyersanyaghalmaz kőzetösszetevői laza, 
törmelékes, durva üledékek vonatkozásában fo
lyóvízi hordalékok, különböző korú folyóvízi 
üledékek, jelentősebb ipari felhasználás szem
pontjából számításba jöhető idősebb (miocén) 
kőzetanyag tekintetében, valamint termékek 
esetében osztályozóból, kirakodóból stb. vett kő
zetanyag és halmazfizikai paraméterei között.

A geofizikai paraméterek és a nyersanyag 
minősége közötti összefüggések vizsgálata
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A téma keretében első lépésként az 1977. év
ben a hejőcsabai mészkő, illetve agyagkutatási 
területről származó és a kész kutatási záróje
lentésekben rendelkezésre álló 34 db mészkő- és 
56 db agyagfúrás radioaktív, ill. elektromos el
lenállás szelvénye kerül összevetésre és statisz
tikai értékelésre a 158 db, illetve 243 db tech
nológiai vizsgálati eredménnyel.

Második lépésként, az 1978. évben a váci 
mészkő-, illetve agyagkutatási területről szár
mazó és a kész kutatási zárójelentésekben ren
delkezésre álló 34 db mészkő-, és 56 agyagfúrás
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radioaktív, illetve elektromos ellenállás szelvé
nye kerül összevetésre és statisztikai értékelésre 
a 197 db, illetve 88 db technológiai vizsgálati 
eredménnyel.

„ Finom diszperz vasásványok és vasas kőzetek 
vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek fel
derítése” témacsoportból a „Magyarországi 
glaukonitok vizsgálata”  c. résztéma
(ELTE Ásványtani Tanszék)

1977. évben elvégzik a földtanilag további ku
tatásra érdemes glaukonit-lelőhelyek típusanya
gának elektronmikroszkópos, röntgendiffrakciós, 
DTA, DTG és kőzetoptikai vizsgálatát.

Szükség szerint elektrondiffrakciós értékelése
ket is végeznek. Terepi bejárások alapján 5-5 kg 
glaukonitanyagot gyűjtenek technológiai vizs
gálatok céljaira.

Űjabb adatokkal kiegészítik az 1976-ban ké
szült lelőhelytérképet, s a vizsgálatokról össze
foglaló értékelést készítenek.

A hazai pumicitek vizsgálata és értékelése 
felületmegmunkáló anyagként II. c. téma.
A kerámiai kötéssel viszonylag kis hőmérsékleten 
előállítható új és olcsó mesterséges kövek 
kutatása, valamint ásványok és kőzetek oldható
sága és kőzetcementáció vizsgálatok című 
kutatási témák folytatása
(Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai 
Technológiai Tanszék)

Cementált kőzetek kötőanyagának és kötés
módjának kutatása és nagyszilárdságú, magas- 
és mélyépítési célokra alkalmas építőkövek, va
lamint burkolóanyagok előállítása a Magyar- 
ország területén, a felszínen nagy tömegben elő
forduló finom törmelékes kőzetekből, valamint 
ásványok és kőzetek oldhatóságának vizsgálata 
az egyes komponensek dúsítása, ill. eltávolítása 
céljából, végül pedig a hazai pumicitek vizsgá
lata és értékelése felületmegmunkáló anyagként 
szerepelnek a téma célkitűzéseiben.

Mesterséges szilikátbázisú szálasanyagok elő
állítása hazai nyersanyagbázison (ásványgyapot, 
üveggyapot, különleges szálasanyagok)
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

Az intézet folytatja az 1976. évben megkez
dett laboratóriumi kutatásokat. A témán belül 
nagyobb mennyiségű olvasztást végez, az alábbi 
anyagokkal: szegi pumicit, olaszliszkai riolit, 
tolcsvai üvegtufa. Ezekhez az anyagokhoz vas
mentes dolomit és mészkőliszt kerül felhaszná
lásra. Kutató megkísérli, hogy ezekből az anya
gokból laboratóriumi körülmények között érté
kelhető mennyiségű gyapotot készítsen.

F. évi kísérleteknél a szál alapanyag olvasztá
sához fonolit kőzetek felhasználására is sor ke
rül. Egyúttal bórsav tartalmú kőzetek alapanyag
ként való vizsgálatát is megkezdi a kutató. Ki

rályhegyi kaolinra (14—16 % АЬОз-tartalommal) 
végez olvasztási és esetleg szálhúzási kísérlete
ket.

A megrendelő rendelkezésére bocsát olyan kő
zetösszetételt, amely megközelíti a múlt évi kí
sérleti összetételeket. Ezekből végzi kutató az 
alapanyag minősítési kísérleteket és alkalmassá
guk esetén a gyapotgyártási kísérleteket is.

Alumíniumhordozóként szóba jöhető hazai 
ásványi anyagok klórmetallurgiai 
feldolgozásának vizsgálata
(Tatabányai Szénbányák)

1977-es kutatások célkitűzései a következők: 
klórmetallurgiai és pirogén úton történő alumí
nium előállítási eljárások céljaira vizsgált nyers
anyagok fizikai, mechanikai és kémiai előkészí
tése.

Az 1976-ban végzett iránykereső kísérletek 
alapján kiválasztott eljárások reprodukálható 
laboratóriumi technológiájának kidolgozása.

Gyenge minőségű égőpala direkt klórmetal
lurgiai feldolgozásának vizsgálata, folyamatos 
laboratóriumi technológia kidolgozása céljából.

Klórozásra előkészített fizikailag és vagy ké
miailag aktivált anyagok fluid-rendszerű beren
dezésben történő klórozási technológiájának ki
dolgozása.

Al-ban kellően dús hamutartalmú szenek gá
zosítására vonatkozó alapkísérletek elvégzése és 
a gázosítási maradékok hasznosítása.

A gyenge minőségű ásványi nyersanyagok fel
dolgozására kidolgozott tatabányai eljárások 
nyersanyagbázisának kiszélesítése céljából szük
séges kísérletek elvégzése.

Szintetikus kaolinok előállítása azonos anya
kőzetből képződött plasztikus, vázképző és 
olvasztóanyagok felhasználásával
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

A Tokaji-hegységben nagy mennyiségben elő
forduló, agyagásványtartalmú, de természetes 
állapotban a finomkerámiaipar igényeinek nem, 
vagy csak kis mértékben megfelelő minőségű 
kőzetfajtákkal végzendők kísérletek abból a cél
ból, hogy alkalmasak legyenek keverékek for
májában kerámiaipari nyersanyagnak.

Az anyagok és zeolitok szerepe a talaj termé
kenységében és felhasználásuk perspektivikus 
lehetőségei a talaj termelékenységének meg
őrzésében és fokozásában.
A Magyarországon található zeolitok mező- 
gazdasági felhasználási lehetőségeinek 
felderítése.
(MTA Talajtani Agrokémiai Kutató Intézet)

A Magyarországon nagy tömegben található 
klinoptilolit és mordenit mezőgazdasági felhasz
nálási lehetőségeinek megismerése.
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A talajtani kutatásban az utóbbi években 
egyre több tapasztalat utal arra, hogy a talajok 
zeolit-tartalma összefüggéseket mutat a talajok 
olyan fizikai, kémiai és fiziko-kémiai sajátságai
val, amelyek termékenységüket befolyásolják. 
Ennek megfelelően a talajtanban a zeolitokkal 
— néhány évtizenyi szünet után — ismét egyre 
nagyobb mértékben foglalkoznak.

Ma még aránylag keveset tudunk a talajaink
ban előforduló zeolitok mennyiségéről és minő
ségéről, ezért — abból a célból, hogy az előzőek
ben vázolt összefüggéseket feltárjuk — elsősor
ban ezt a kérdést kell tisztáznunk. Erre irányul
nak 1977. évi kutatásaink.

Agyagos, valamint zeolitos tufák vizsgálata és 
értékelése építési kerámiák ásványi nyers
anyagaként
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

Az ásványi nyersanyagok fontos szerepet töl
tenek be az építőanyagipar, közelebbről a kerá
miai építőanyagok fejlesztésében. A kerámia
ipar nagyarányú fejlesztése szükségessé tette 
az ásványi nyersanyagbázis szélesítését is. Eh
hez igazodva, intenzívebbé vált a földtani ku
tatás.

A kerámiai termékek előállítására alkalmas 
ásványi anyagok legfontosabb lelőhelye a Zemp
léni hegység, melynek területén különösen nagy 
mennyiségű riolitszármazékú agyagásványos, 
zeolitos riolittufák és vulkáni üvegek (pumicit) 
fordulnak elő. Ezek további felhasználási lehe
tőségeit hivatott vizsgálni az intézet e téma ke
retében.

Finomdiszperz kőzetek üledékföldtani modelle
zése és RP-típusú bentonitos kaolin kolloid-mód
szerrel történő előkészítése
(JATE Kolloidkémiai Tanszék)

A téma keretében tervezik a különböző agyag
ásványok, illetve agyagásvány-keyerékek üle- 
pedési és üledékszerkezet-képzési viszonyainak 
vizsgálatát, a természetes agyagokban levő kü
lönböző komponensek arányának meghatározá
sát, a diszpergáltság mértékének változásában, 
az ülepedési millió változásában, valamint az 
áramlás és ülepedés vízszintes és függőleges 
irányú komponenseinek változásával az üledék
földtani sajátosságok vizsgálatát.

Továbbá vizsgálandó és meghatározandó az 
RP-típusú bentonitos kaolin komplex feldolgo
zásának lehetősége és módja. A régebbi kutatá
sok kiegészítendők a különböző frakciók levá
lasztásának, illetve kölcsönös koagulálásának 
vizsgálatával. Egyik alternatívaként megvizsgá
landó, hogy a bombolyi típusú természetes vagy 
dúsított kaolinnal kicsapható-e és milyen mér
tékben a híg bentonitszuszpenzióból a montmo- 
rillonit. A Központi Földtani Hivatalban történt 
megbeszélésünk értelmében ily módon meg kell 
kísérelni ilyen bentonitos kaolin előállítását,

melynek montmorillonit-tartalma 5, 10 és 15%. 
Ezen anyagokból 5-5 kg adandó át a megbízó
nak a felhasználás technológiai vizsgálatok és 
minősítés elvégzése céljából.

Hazai szilikátok redukciós viszonyainak, 
valamint a szilikátokban levő alkáliák termikus 
leválasztást lehetőségeinek vizsgálata
(Vasipari Kutató Intézet)

A hazai szilikátok redukciós viszonyainak, va
lamint a szilikátokban levő alkáliák termikus 
leválasztási lehetőségeinek vizsgálata a sziliká
tokban levő alkáliák eltávolítása céljából labo
ratóriumi méretekben képezi a téma fő célkitű
zését.

A hazai szilikátok redukciós vizsgálatával, 
konkrétan a tatabányai szénpalában levő szilikát 
meddőnek a szénpalában levő fix C-nal történő 
redukciójával hazánkban először a Tatabányai 
Szénbányák Vállalat foglalkozott. A laborató
riumi kísérletek után 1972-ben Zagyvarónán 7, 
5 MVA névleges teljesítményű háromfázisú ív
fényes kemencében üzemi kísérleteket végeznek. 
Az üzemi kísérletek során kapott fajlagosok oly 
magasak voltak, s a gyártás közben olyan prob
lémák álltak elő, hogy végül is a gyártást en
nek alapján nem lehetett megindítani. Ezután a 
Tatabányai Szénbányák Vállalat kísérleti üze
mében több éven folyt kísérleti gyártás 1200 
KVA névleges teljesítményű háromfázisú ívfé
nyes kemencében, ahol a Zagyvarónán előállított 
palaötvözettől gyengébb minőségű ötvözetet si
került csak előállítani, az ötvözetminőségre vo
natkozó igen magas fajlagos villamoseneriga- és 
anyagfelhasználás mellett. A szénpalát egyik he
lyen sem készítették elő a redukcióhoz. Irodalmi 
közleményekből, de személyes tapasztalatcsere 
és a hazai kísérletek alapján is meggyőződtünk 
arról, hogy a gyenge minőségű szenekből, szén
palákból a FeSiAl-ötvözet (palaötvözet) előké
szítés és megfelelő kemencetípus alkalmazása 
nélkül megfelelő eredménnyel (gazdaságosan) 
nem állítható elő, viszont megfelelő kemence
típus és betételőkészítés esetén az előállítás gaz
daságos megvalósítására lehetőség van. A jelen 
kutatás célja azon módozatok kimunkálása, 
amellyel a hazai szénpalákból, elsőként a tata
bányai szénpalából

— acélok dezoxidálására,
— feljavítással acélok zárványtalanítására,
— ferroötvözetek előállítására metallotermi- 

kus úton, légköri nyomáson,
— metallotermikus úton, vákuumban, alkáli 

és alkáli földfémek előállítására,
— metallotermikus úton. vákuumban, sziliká

tok alkália-mentesítsére,
— fémek ötvözésére

is alkalmas palaötvözet-típusok gazdaságosan 
előállíthatok.

Ebből a célból a szénpaláknál a kíséreletek 
elsősorban a fajlagos villamosenergia- és anyag
felhasználás csökkentésére irányulnak. A hazai 
szilikátok alkália-mentesítése teljesen új, most 
először felmerülő probléma, ezért itt a cél azon
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módozatok megkeresése és kimunkálása, amely- 
lyel a hazai szilikátok alkália-mentesítése elvé
gezhető.

Mechanikai aktiválással (égetés nélkül) klinker 
típusú kötőanyagok előállítása
(BME Építőanyag Tanszék)

Hazai alunit nyersanyagból előállított egykris
tály mükorund képződés-feltételeinek, a gyártás- 
technológia oldhatatlan maradékának kivizsgá
lása és a mükorund-termékek teljes alkati és 
kristály fizikai feldolgozása
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani 
Tanszék)

Az 1976. évben indult kísérletek és kutatás 
folytatása.

„Hasznosítható ásványi anyagok kiaknázását és 
feldolgozását alapvetően befolyásoló ásvány
kőzettani sajátosságok és műszaki eljárások 
komplex vizsgálata”  című célprogram (KFH-3), 
„ Karbonátos ércek és kőzetek feldolgozása hid- 
rometallurgiai eljárások segítségével” című té
macsoport
(Bányászati Kutató Intézet)

A kohászat, vegyipar és tűzállóanyagipar je
lentős potenciális bázisát képezik hazánkban a 
karbonátos ércek és kőzetek, pl. az úrkúti karbo
nátos mangánérc, az országban számos helyen 
előforduló dolomit, valamint egyéb olyan ásvá
nyaink, melyek karbonátokkal szennyezettek 
(diatomaföld, rudabányai barit, meszes bauxit, 
nagy kaolin tartalmú meszes agyagok stb.). E 
nyersanyagok érdemi hasznosítását a megfelelő 
(hidrometallurgiai) feldolgozási technológia hiá
nya akadályozta. Ezért az ilyen irányú kutatás 
folytatása rendkívül időszerű.

„Hasznosítható ásványi anyagok kiaknázását és 
feldolgozását alapvetően befolyásoló ásványkő
zettani sajátosságok és műszaki eljárások komp
lex vizsgálata”  c. célprogram, „Hazai alunitok 
reduktív pörkölésen alapuló feldolgozásához leg
megfelelőbb technológia kialakítása”
(Bányászati Kutató Intézet)

A hazai finomkerámiaipar, valamint a tűzálló- 
anyagipar értékes potenciális nyersanyagát ké
pezi a Tokaj-hegység területén levő alunitos 
nyersérc-előfordulás. E nyersanyagból eddigi 
laboratóriumi, ill. más célú félüzemi, üzemi be
rendezésekben lefolytatott nagyobb léptékű kí
sérletek szerint a hazai finomkerámiai, valamint 
tűzállóanyagipari nyersanyagok javítására, ill. 
nagyértékű import AhCh-hordozók pótlására al
kalmas timföld-koncentrátum és csiszolóanyag 
nyerhető. Az év folyamán e célból folynak to
vább a kísérletek.

Szilikátelemzések
(Bányászati Kutató Intézet)

Az év folyamán „ad hoc” szükséges kutatá
sokhoz a KFH részéről rendelkezésre bocsátott 
mintákat megvizsgálják a kért alkotókra. Ezen
kívül nyersanyagvizsgálati feladatok megoldá
sához szükséges kisebb analitikai metodikai ku
tatások végzése is folyik e téma keretében.

Irodalomfigyelés
(NME Központi Könyvtár)

A METADEX nevű szakirodalmi adattár 1977. 
évi, összesen 12 havi mágnesszalagjának fel- 
használásával számítógépi irodalomfigyelés vég
zése a világon megjelenő, ritkafémekkel kapcso
latos munkákról.

Hazai vulkáni üvegek gáztartalmának és 
szerkezeti sajátosságainak vizsgálata
(ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)

A KFH-3. sz. tárcaszintű célprogram kereté
ben a hazai vulkáni üvegtípusok szerkezeti sa
játosságainak megismerése és ennek alapján 
mind szélesebb körű felhasználási lehetőségeik 
felderítése képezi a téma megvalósítását.

Magyarországi (rátkai) klinoptilolitos és bodrog- 
keresztúri (Csajkabánya) mordenites zeolitos kő
zetek finom-szorpciós vizsgálata
(ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék)

A KFH-2. „Ritkafémkutatás”  célprogram kere 
tében 1978-ra tervezett kutatási témák

I. Témacsalád:

Ritkafémkataszter kiegészítése és továbbfej
lesztése. Dunántúli-középhegység paleozoos- 
mezozoos területeinek kutatása.

(Magyar Állami Földtani Intézet)

II. Témacsalád:

Ritkafém geológiai kutatás és ritkaföldfém
előállítás.

1. Bauxitok ritkaföldfém kataszterének elő
készítése.

(Mecseki Ércbányászati Vállalat, Alumínium- 
ipari Tervező és Kutató Intézet—Fémipari Ku
tató Intézet)

2. Ritkaföldfém-koncentrátumok beszerzése, 
a feldolgozási és szétválasztási technológiák fi
nomítása és kísérleti alapanyag előállítása a fel
használók részére.

(Mecseki Ércbányászati Vállalat)
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Bányászati termékek ritkafémtartalma és ki
nyerése.

1. Ritkaföldfémek tömegspektométeres meg
határozása bauxitokban.

(Bányászati Kutató Intézet)

III. Témacsalád:

IV. Témacsalád:

Tisztafémek és nagyolvadáspontú fémek, vizs
gálati módszerek.

1. Tisztafémek előállítása.
(Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet—

Fémipari Kutató Intézet, Központi Fizikai Ku
tató Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem, Ma
gyar Tudományos Akadémia Atommagkutató 
Intézete, Bányászati Kutató Intézet).

2. Ritkafémek alkalmazásának elterjesztése 
és koordinációs tevékenység.

(Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet— 
Fémipari Kutató Intézet).

3. Vanádium-vegyületek előállítására szolgáló 
kísérleti üzem berendezésének kidolgozása.

V. Témacsalád:

Ritkafém-előállítás, vas- és acélkohászati ada
lék, gépipari alkalmazás.

1. Gallium-alapú forrasz rendszerek kidolgo
zása.

(Nehézipari Műszaki Egyetem Fizikai-Kémiai 
Tanszék)

2. Magnezit alapú tűzállóanyagok minőségé
nek javítása ritkafémoxid adagolással.

(Nehézipari Műszaki Egyetem Tüzeléstan Tan
szék).

3. Ritkafém irodalomkutatás, Metadex számí
tógépes program alkalmazásával.

(Nehézipari Műszaki Egyetem Központi 
Könyvtár)

4. Szilárd állapotban megvalósított elektro- 
ranszport jelenségének és a fémek nagymértékű 
tisztítására való felhasználhatóságának elemzése.

(Nehézipari Műszaki Egyetem Fémkohászat- 
tan Tanszék)

5. Lemezes és gömbgrafitos öntöttvasak minő
ségének javítása Mg-tartalmú ritkaföldfém ötvö
zet felhasználásával.

(Nehézipari Műszaki Egyetem Öntészeti Tan
szék)

VII. Témacsalád:

Üvegszíntelenítés és -színezés.
Az előző évek laboratóriumi kísérletei alapján 

félüzemi olvasztási kísérletek és műszeres vizs
gálatok.

(Üvegipari Művek)

XI. Témacsalád:

Permanens mágnesek ritkafém anyagai. 
(Vasipari Kutató Intézet)

A félvezetős hűtéstechnika ritkafém anyagai. 
Vákuumkapcsolók érintkező anyagainak kifej
lesztése ritkafémek ötvözésével.

(Vasipari Kutató Intézet)
Cirkonsó bőripari felhasználása.
(Bőripari Kutató Intézet)
V. oszlop elemeinek szervtelen kémiája. 
(Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen 

Kémiai Kutató Laboratórium)
Ritkafém adatok számítógépes feldolgozása. 
(Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés) 
Természetes rádióaktív elemek koncentráció

jának és az ólom izotópjainak meghatározása 
alapján a hazai bauxitok genetikai vizsgálata.

(Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai 
Kutató Intézete)

KFH-3. sz. célprogram kutatási témái 1978. 
évben

Finomdiszperz kőzetek üledékföldtani model
lezése és kolloid szedimentációs vizsgálatok. 

(JATE Kolloidkémiai Tanszék)

Finomdiszperz kőzetek mikroszerkezetének 
vizsgálata elektronmikroszkóppal.

(ELTE Ásványtani Tanszék)
Tőzeg-lápföld kertészeti célú hasznosítása. 
(Építésügyi Minőségellenőrző Intézet) 
Karbonátos ércek és kőzetek feldolgozása hid- 

rometallurgiai eljárásokkal.
(Bányászati Kutató Intézet)
Finomdiszperz vasásványok és vasas kőzetek 

komplex vizsgálata és felhasználási lehetősé
geinek felderítése.

(ELTE Ásványtani Tanszék)
Pernyebázisú timföld és cementgyártás. 
(Tatabányai Szénbányák)
Alumínium-pumicit kompozit előállítása. 
(Fémipari Kutató Intézet)
Vörösagyagok kutatása.
(BME Ásvány- és Földtani Tanszék)
Agyagos, zeolitos tufák kutatása.
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 

Intézet)
Szintetikus kaolinok előállítása a tokaj-hegy- 

ségi agyagokból.
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 

Intézet)
Üvegipari célokra alkalmas új hazai kőzetek 

kutatása és minősítése.
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 

Intézet)
Vitrokerámiák előállítására alkalmas hazai 

kőzetek kutatása.
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 

Intézet)
Ásványi nyersanyagszerkezetek vizsgálata és 

ennek hatása az üveg minőségére.
(VVE Szilikát Kémiai Tanszék)

XV. Témacsalád:
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Vulkáni üvegek gáztartalmának vizsgálata, 
különös tekintettel az üveg szilárdságára.

(ELTE Ásványtani Tanszék)
Dezoxidáló szerek előállítása hazai kőzetek

ből.
(Vasipari Kutató Intézet)
Űj öntödei segédanyagok kutatása hazai kő

zetbázison.
(Vasipari Kutató Intézet)
Magyarországon található új agyagásványok 

és agyagféleségek felderítése.
(VVE Ásványtani Tanszék)
Hazai alunitok reduktív pörkölésén alapuló 

feldolgozáshoz legmegfelelőbb technológia ki
alakítása.

(Bányászati Kutató Intézet)
Szilikátszálak előállítása hazai kőzetbázison.
(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 

Intézet)
Pálházai nem műrevaló perlitek dehidratációs 

vizsgálata; vízoptimálással a minőségjavítási le
hetőségek felderítése. Űj perlitanyagok vizsgá
lata és minősítése.

(Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet)

Piróklasztikumokhoz kötött zeolitok felhasz
nálása mezőgazdasági célokra.

(MTA Talajtani Kutató Intézet)

Petrurgiai (ömlesztett és újra kristályosított) 
anyagok kutatása.

(ELTE Ásvány-Geokémiai Tanszék) 
Pumicit-alapon hidraulikus kötőayag előállí

tása égetés nélkül.
(BME Építőanyag Tanszék)
Anhidritből gipsz előállítása.
(BME Építőanyag Tanszék)
Víz és folyadékok tisztítására felhasználható 

ásványok és kőzetek kutatása.
(ELTE Ásvány- és Geokémiai Tanszék) 
Pázmándi pirofillit genetikai vizsgálata. 
(Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat) 
Ásványok és kőzetek oldhatóságának, vala

mint kőzetcementáció vizsgálata.
(BME Kémiai Technológiai Tanszék, Szilikát

ipari Központi Kutató és Tervező Intézet) 
Diffúziós jelenségek tanulmányozása, külö

nös tekintettel az ásványi nyersanyagok minő
ségi tulajdonságainak megváltoztatására.

(BME Kémiai Technológiai Tanszék)
Alkalmi laboratóriumi vizsgálatok.
(Bányászati Kutató Intézet, Szilikátipari Köz

ponti Kutató és Tervező Intézet)
Az újonnan felkutatott hazai ásványi nyers

anyagok további labor- és üzemi kísérleteihez 
anyagszolgáltatás.

(Bányászati Kutató Intézet)
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