
lalni. A bekövetkezett süllyedéskülönbségek a 
vártnak megfelelően (ke'retáilásoxiként 0,5—1,5 
cm) voltak, károsodást nem okoztak.

A tapasztalat azt mutatja, hogy felül kell 
vizsgálni a szerves üledékek megítélésével,
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A földtani anyagvizsgálat szervezeti helyzete, 
módszerei és fejlesztési irányai Magyarországon

KGST vita-anyagából összeállította: dr. Nagy Elemér

A Magyar* Népköztársaságban folyó összes 
földtani kutatómunka koordináló és ellenőrző 
szerve a Minisztertanács alá rendelt Központi 
Földtani Hivatal. Közvetlenül az alapkutatáso
kat, illetve a nyersanyagprognózisok kialakítá
sával záródó perspektivikus kutató munkát irá
nyítja. A földtani kutatás munkafolyamata, s 
‘így a földtani anyagvizsgálati munka is, elvileg 
kutatási fázisokra tagozódik.

A Központi Földtani Hivatal és a Magyar 
Állami Földtani Intézet 1964. év végén KGST 
kötelezettségként felmérte az országban folyó 
földtani anyagvizsgálat helyzetét.

E tájékozódás 42 intézményt érintett. Ezek 
között a földtani alapkutatásban résztvevő in
tézmények 6 akadémiai kutatóhellyel, 6 alap- 
és perspektivikus kutatást végző intézettel — 
a nyersanyagok szerint szervezett, az egyes 
minisztériumok alá tartozó 20 intézmény —, 
valamint 10 egyetemi tanszék szerepeltek.

I.
A földtani anyagvizsgálat szervezeti helyzete

A laboratóriumi szolgálat szervezete és e 
szervezetben végzett munka jellege országosan

a földtani kutatás általános szervezeti felépíté
séhez igazodik. Ennek megfelelően földtani 
anyagvizsgáló tevékenység is 3 területen fo
lyik: Az alapkutatás, a nyersanyagprbgnózisok 
kidolgozásával záródó perspektivikus kutatás 
területén; a  nyersanyagok szerint szervezett 
intézményekben, valamint az egyetemi tanszé
keken.

Alapkutatással f oglalkoznak az akadémiai ku
tatóhelyek, amelyeknek fő feladata a legáltalá
nosabb földtani folyamatok és törvényszerűsé
gek vizsgálata. Ezek alkalmazott alapkutatási 
munkát csak olyan — általában csekély — mér
tékben végeznek, amilyen mértékben a fő fel
adat ezt igényli. Felügyeleti szervük a Magyar 
Tudományos Akadémia. Ugyancsak foglalkoz
nak alapkutatással is a perspektivikus kutatást 
végző intézmények. Ezek földtani szolgálatá
nak fő feladata szakterületük perspektíváit or
szágosan felderítve, arról prognosztikus áttekin
tést nyújtani.

A nyersanyagok szerint szervezett intézmé
nyek földtani tevékenységének fő feladata az 
egyes ‘hasznosítható ásványi nyersanyaglelőhe
lyek feltárása, készleteik pontos számbavétele, 
és a bányászati munkával kapcsolatos földtani 
kérdések megoldása.
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Az egyetemi tanszékek nem főhivatásszerűen 
foglalkoznak földtani kutatással. Kutatómun
kájuk általában csekély volumenű, és azt az 
oktatás gyakorlati kiegészítéseként végzik.

A vállalt feladatok — esetükben — az alap
kutatástól az ipari kutatásig terjednek.

II.
A földtani anyagvizsgálat eszközei és 

módszerei

Az anyagvizsgálat eszközei közül csak az 
utóbbi években meghonosodott eszközöket so
roljuk fel. Zárójelben adjuk meg azon műsze
rek számát, amelyek földtani kutatást hivatás
szerűen nem végző intézmények használatában 
vannak, de amíg a ‘földtani kutatás az adott 
műszerrel nem rendelkezik, alkalmanként a 
műszerkapacitás csekély hányada a földtani ku
tatás érdekében is felhasználható.

Fotométer 10 (7); polarográf 5 (5); tömeg
spektrográf 0 (2); folureszcens vacuumspektro- 
gráf 2 (2); kvarcspektrográf 6 (7); üvegspektro
gráf 3 (5); . elektronmikroszkóp 0 (5); röntgen- 
difraktométer 2 (6); Debye—Scherrer készülék 
4 (6); derivatográf 1 (7); DTA készülék 6 (5); 
kvantitatív reflexióképességmérő 3 (7); kvan- 
titatív-luminescencia vizsgáló 3 (8); pH és ve- 
zetékképességmérő 4 (’7); mágneses szeparátor 
3 (7); stb.

Az anyagvizsgálati módszereket azok öt nagy 
csoportjában tekintjük át.

A kőzetek és ásványi nyersanyagok analiti
kája területén a nedvesanalitika és a színkép- 
analitikai eljárások különíthetők el. Az első
ben a komplexomletriás, fotometriás, kolorimet- 
rikus és polarográfos módszerek használatosak 
elterjedtem A MÁFI kémiai osztálya legutóbb 
új módszert dolgozott ki a nedvesanalitikai el
járásoknak a pontossági igény feladása nélküli 
gyorsabbá tételére. A második csoportban az 
optikai (kvarc- és üvegspektrográfos), valamint 
a floureszcens röntgenszínképelemzés szerepel
het, A MÁFI színképlaboratóriumában az elem
zési módszer hibalehetőségeit nagyban csök
kentették azáltal, hogy a szokásos grafit vagy 
szén helyett vivőelektródként alumíniumot al
kalmaztak. A hidrogeokémiai kapacitás növelé
se és a módszer érzékenységének növelése cél
jából ioncserélő gyantával folynak kísérletek.

Az ásványtani és ásvány analitikai módszerek 
közül a mikroszkópi ásványanalitika területén 
az áteső és visszavert fényben történő, a Fedo- 
rov-asztallal, a termomikroszkóppal végzett 
vizsgálatok, valamint a fáziskontraszt vizsgálat 
használatosak. A mikromineralógiai vizsgálatok 
nehézfolyadékos előkészítő módszere a mágne
ses szeparálással bővült. A röntgenanalitika te

rületén a Debye-Scherrer kamrás készülékek 
mellett előtérbe kerültek a difraktométeres 
vizsgálatok. A diferenciáltermikus vizsgálatok 
fejlődését a hazai gyártmányú derivatrográfok 
üzembehelyezése biztosítja. Az elektronmik
roszkóp nyújtotta ásványanalitikai lehetősé
geink — a földtani kutatás szolgálatában ilyen 
készülék egyelőre nem lévén — meglehetősen 
korlátozottak.

A geokémiai anyagvizsgálat módszerei közül 
legelterjedtebbek a kémiai analízis felsorolt el
járásai. Az utóbbi években több kutatóhelyen 
alkalmazzák a jobbára kísérleti stádiumban 
levő mikrobiológiai módszereket. Az izotóp- 
geokémiai vizsgálatok (őshőmérséklet meghatá
rozása, abszolútkor meghatározása, ásványgene
tikai vizsgálatok nyomjelző izotópokkal stb.) 
céljaira a földtani kutatás nem rendelkezik sa
ját tömegspektrométerrel, így lehetőségeink 
ezen a téren is erősen korlátozottak.

A kőzettani és szedimentológiai vizsgálatok 
közül a magmás kőzettan vizsgálati fajtái: az 
immár hagyományossá vált kémiai, ásványtani 
(mikroszkópi és röntgenanalitikai) módszerek 
az utóbbi években bevezetett paleomágneses- 
ségi mérésekkel bővültek.

Az üledékes kőzettan vizsgálati módszerei a 
hagyományos kémiai, ásványtani, szénkőzettani 
és mechanikai vizsgálati területeken jobbára 
csak műszerezettségben fejlődtek. Az ún. szedi- 
mentológia területén azonban a fáciológiai jel
lemzők kiterjedt vizsgálata jelentős mértékben 
előrehaladt. Elsősorban a makroszkópos fácies- 
jellegek rögzítése lépett előtérbe, de a fácies- 
viszonyok műszeres nyomozása is több mód
szerrel gazdagodott. Ilyenek'pl. a kőzet redox- 
potenciáljának és pH viszonyainak műszeres 
meghatározása; a kioldható ionok mennyiségi 
meghatározása ellenállásmérővel; a törmelékes 
képződmények szemcseérintkezési eseteinek ki
mérése, valamint a Szádeczky-féle cpv-mód- 
szer automatizálása.

A mérnökgeológiai vizsgálati módszerek ese
tében a laza és a  szilárd kőzetek állapotjellem- 
zőinek meghatározására. hagyományos módsze
rek vannak. Az utóbbi években nem annyira a 
módszerek, mint inkább a műszerezettség vo
nalán tapasztalható fejlődés. Laza anyagok ese
tében a konzisztencia határok és a konziszten
cia vizsgálata általában a világszerte elterjedt 
módszerekkel történik. Ez a helyzet a tömör
ségi vizsgálatok, valamint a talajok vízzel kap
csolatos tulajdonságainak vizsgálata, továbbá a 
szilárd kőzetek esetében az ellenállósági és szi
lárdsági vizsgálatok területén is. A földellen
állás, üregkutatás, fúrások közti interpolálás 
stb. feladatok esetében á  geofizikai módszerek 
jelentős szerepet kaptak.
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IÍI.
A továbíejlesztés irányai

A kőzetek és ásványi nyersanyagok analiti
kája területén.

A magyarországi földtani kutatás céljaira kb. 
8ü évvel ezelőtt kezdte meg a MÁFI kémiai 
laboratóriuma a kőzetek és az ásványi nyers- 
anyagok kémiai elemzését. Az elemzési módsze
rek azóta világszerte fejlődtek, e fejlődéssel — le
hetőségeikhez képest — a magyar laboratóriu
mok is igyekeztek lépést tartani. Az utóbbi 
években egyre inkább előtérbe lép az a törek
vés, hogy a kutatások megnövekedett irama 
és részben változó jellege miatt a módszereket 
nagyobb mennyiségű elemzés gyors elvégzésére 
tegyék alkalmassá. További törekvés az, hogy 
a régebben is vizsgált fő alkotókon kívül az 
azelőtt elhanyagolt, de az évek folyamán egyre 
inkább előtérbe kerülő nyomelemek, ritka ele
mek meghatározása is kiterjedten és kielégítő 
pontossággal történjen. Ezeket a célkitűzéseket 
egyre több műszeres eljárás bevezetésével és a 
nedvesanalitikai eljárások fejlesztésével célsze
rű megvalósítani.

A geokémiai vizsgálatok területén a rendsze
res területi (regionális) geokémiai kutatómunkát 
a KFH felügyelete alá tartozó MÁFI geokémiai 
osztálya megkezdte. E munka célja, a területi 
komplex földtani kutatás részeként, a hazai 
képződmények mintaanyagának geokémai mód
szerekkel történő vizsgálata. A vizsgálati ered
mények korrelációs értékelése, szelvényszerű és 
térképi ábrázolása, a nyomelemasszociációk 
megállapítása, a nyomelemdúsulások genetikai 
okainak feltárása, végső soron a geokémiai fej
lődéstörténet s a felismert hasznosítható anya
gok, különösen a „hasznosítható nyomelemek” 
prognózisának kidolgozása. A jövő célkitűzései 
közé tartozik az izotópgeokémiai kutatómunka 
műszeres alapjainak lerakása és az e témakörbe 
tartozó, jelenleg földtani kutatást hivatássze
rűen nem végző intézmények által készített ab
szolútkor határozások, paleohőmérsékletméré- 
sek rendszeresebbé tétele, ill. földtani kutató
helyen történő megszervezése.

Az ásványtan területén a röntgen difrakto- 
méteres vizsgálatok jelenleg csak 10% pontos
ságú kvantitatív értékelést tesznek lehetővé. 
E pontosság fokozása elsősorban az agyagos 
kőzetek és a vulkáni üvegek vizsgálata terü
letén lenne nagyon jelentős. A hibahatár nagy
mérvű csökkentése etalonsorozatok összeállítá
sával és elemzésével lehetséges. Ehhez viszont 
az ásványtanos szakemberek megértő segítség- 
adása, együttműködése szükséges elsősorban.

A kőzettan területén a kőzetminősítést szol
gáló módszerek általában régi, jól bevált eljá
rásokon alapulnak. A tömégvizsgálat igénye 
elsősorban az üledékes kőzetek területén jelent

kezik. A megoldás lehetőségét a félautomatizált 
módszerek (ülepítőmérleg, fotooellás szedi- 
mentométer, stb.) alkalmazásában látjuk. A kő- 
zetminősítésen túlmenő, a kőzet litofáciesére 
utaló bélyegek műszeres vizsgálata terén — a 
pH és redoxpotenciál, a kioldható elegyrészek 
vizsgálatával szemben is — a nagyobb mennyi
ség mérését lehetővé tevő, gyors módszerek ki
alakítása a  követelmény. Az üledékföldtan fa- 
ciológiai és szedimentológiai vizsgálati módsze
rei esetében is tanulmányoznunk kell a kiber
netika nyújtotta lehetőségeket, ahogy arra dr. 
Kertay Gy. a  Magyarhoni Földtani Társulat 
1964. évi közgyűlésén is felhívta a figyelmet.

A mémökgeológia területén az építési, út-, 
vasút- és vízépítési feladatok rendkívül nagy- 
mennyiségű mérnökgeológiai, talajmechanikai 
vizsgálatot igényelnek. Ezek a feladatok az or
szágban jelenleg működő talajmechanikai la
boratóriumok kapacitását teljes mértékben le
kötik. Az utóbbi években egyre sürgetőbben 
merült fel a prognosztikus jellegű mérnökgeo
lógiai térképek készítésének szükségessége. E 
térképszerkesztési és térképkiadási feladatok 
megoldásához elengedhetetlenül szükséges egy 
központi irányítás alatt álló, korszerűen szer
vezett és berendezett mérnökgeológiai labora
tórium létesítése. Ennek alapját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet 1964-ben létrehozta, kor
szerű felszerelése, berendezése folyamatban 
van.

Földtani anyagvizsgálati lehetőségeink opti
mális kihasználásának előfeltétele, hogy orszá
gos szinten a földtani kutatás főcélkitűzéseihez 
— intézményi szinten pedig a helyi főfelada
tokhoz igazodjék szervezeti felépítése és fel
adata tekintetében egyaránt. Az esetenkénti 
kapacitás profilirozása pedig célszerűen simul
jon az esetenkénti feladathoz. Kapacitásunk ha
tékonyságát jelentősen növelheti a helyes koor
dináció, az intézményi, országos és nemzetközi 
szintű tervszerű együttműködés.

1965. februárjában a mienkhez hasonló 
anyagvizsgálati felmérésről számoltak be a 
KGST államok varsói földtani ülésén az egyes 
delegációk. A felmérés eredményeit három 
szekcióban ismertették. A kémiai analízis szek
ciójában mind a hét KGST állam — az ásvány- 
kőzettani szekcióban Bulgária, Lengyelország, 
Románia, NDK és Magyarország —, a. tech
nológiai szekcióban NDK, Lengyelország, Ro
mánia és Magyarország képviseltette magát. 
Az első két szekció munkájában megfigyelő
ként resztvettek Mongólia küldöttei is.

Az első két szekcióban általános vélemény
ként, jegyzőkönyvben is rögzített módon, meg
állapítást nyert, hogy valamennyi tagállamban 
előnytelenül alakult a szakember-laboráns 
arány. Pl. Romániában 2 anyagvizsgáló speci
alista jut egy laboráns, Bulgáriában 300 geo-
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; lógus'anyagvizsgálati igényét 12 laboráns elé
gíti ki stb. Ugyanakkor valamennyi országban 
a fejlődés a gyors és nagyszámú vizsgálatok 
irányába mutat, ami viszont megfelelő létszá
mú segéderő nélkül elképzelhetetlen.

Mindhárom szekció delegációi megállapodtak 
abban, hogy a földtani anyagvizsgálat műszerei 
és módszereire vonatkozó rendszeres informá
ció-csere a KGST államokon belül referatív 
formában feltétlenül megszervezendő.

A szocialista országokban használatos földtani 
anyagvizsgálati műszerek és módszerek alap
jában véve azonosak a nálunk használtakkal, 
vagy azok lényege — mindhárom szekció vo
natkozásában — ismeretes hazai szakembereink 
előtt. Ásványkőzettani vonalon általános elis
mertségnek örvend Derivatográfunk, valamint 
a Gamma 3D fáziskondenzor. Technológiai vo
nalon a hazái montmorillonit szétválasztási 
módszer keltett nagy érdeklődést, leírását vala
mennyi ország képviselője megkérte.

Ásványkőzettanos szakembereink számára fi
gyelemre méltó lehet a Szovjetunióban kidol
gozott ún. Kuznyeoov módszer, amely biotitok

különböző hullámhosszúságú fényben történő 
kettőstörés vizsgálatán alapul, és abszolútkor- 
meghatározást tesz lehetővé. Hasonlóan érdek
lődésre tarthat számot a víztartalmú ásványok 
optikai vizsgálatára szolgáló infravörös mik
roszkóp NDK-ban kidolgozott prototípusa. A 
technológia területén említésre méltó az NDK 
által konstruált, 1 mikron alatti szemnagyságra 
őrlő berendezés (Kefama-Katzhütte: Scheiben- 
Schwingmühle).

A KGST ülés — a földtani anyagvizsgálatra 
vonatkozó kölcsönös információ formájára ja
vaslatot téve — megállapodott abban, hogy a 
következő anyagvizsgálati szakülések feladata 
már a mostaninál speciálisabb, konkrét kérdé
sek megvitatása lesz. így például ásványkőzet
tani vonalon a kővetkező ülésen az elektron- 
mikroszkópi preparátumkószítés metodikáját, az 
ércoptikai vizsgálatok újabb módszereit és a 
Kuznyecov-módszer alkalmazási lehetőségeit 
kívánják megvitatni. Ugyanakkor technológiai 
vonalon kaolinelőkészítéssel foglalkozó szemi
nárium megrendezésére tettek javaslatot.

Hazai szeizmikus kéregkutatás fejlődése 
és eddigi eredményei

írta: Mituch E. — Posgay K.

Szeizmikus kéregkutató méréseinkből sok ér
dekes adatot nyertünk már a földkéreg felépí
téséről Magyarország alatt. E mérések során, 
a puszta adatszerzésen kívül, igyekeztünk olyan 
mérési eljárásokat is kikísérletezni, amelyek ru
tinmérésre alkalmasak, és a gazdaságosság el
vét is szem előtt tartva, biztos eredményeket 
adnák.

Ebben a cikkben röviden szeretnénk ismer
tetni azokat a szempontokat, amelyek kísérle
teinknek irányt szabtak, és az eredményeket, 
amelyek újszerű mérési rendszerek bevezetésé
hez vezettek.

A magyarországi szeizmikus kéregkutatás 
1954-ben kezdődött. Az első években reflexiós 
módszerrel végeztük méréseinket (Gálfi J. — 
Stegena L. 1955, 1957.). Már az első eredmé
nyek érdekes adatokat szolgáltattak: azt mu
tatták, hogy a Magyar Medence területén a 
kéreg jóval vékonyabb, mint a környező orszá
gok alatt, és vékonyabb a világátlagnál is.
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Ezeknek az ország különböző helyeiről szár
mazó adatoknak azonban nem volt elég bizo
nyító erejük, mert az egyes reflexiók a reflek
táló határfelületnek csak mélybeli helyzetéről 
adtak felvilágosítást, annak összetételéről és 
sebességadatairól azonban nem. Azért, hogy 
biztosabb adatokat nyerjünk, 1958—61. között 
(1. ábra) refrakciós módszerrel folytattuk kísér
leteinket (Gálfi J.—Pálos M., 1960.). Ezek a 
mérések igazolták a reflexiós mérések ered
ményeit, de egyúttal arra is rámutattak, hogy 
ezzel az eljárással a nagy észlelési távolság kö
vetkeztében csak igen költségesen (nagy töl
tetekkel) és csak sok nehézséggel lehet jó ered
ményt elérni.

A jobb megoldás keresésének útja kettős volt:
1. Olyan műszert kellet konstruálni, amely 

aiaesonyfrekven ciás átvitelű, s így alkalmas a 
kéregkutatásnál rendszerint alacsony frekven
ciával jelentkező jelek regisztrálására;


