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ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSÜNK 
1981 ÉVI EREDMÉNYEI

Az 1981-es tervév új vonása volt, hogy a módszerfejlesztés ónálló témaként jelent 
meg a Magyar Állami Földtani Intézet tervfeladatai sorában Természetesen koráb
ban is folyt intézetünkben módszerfejlesztés, de ez most vált a tervkoncepció szerves 
részévé

Célkitűzésünk a VI oteves terv feladatainak végrehajtását segítő, az uj igenyelthez 
igazodó, összehangolt terepi, anyagvizsgálati és dokumentációs módszerek kialakítása, 
illetve továbbfejlesztése, az adatfeldolgozó es értelmező tevékenység színvonalának eme
lése a földtani előkutatás hatékonyságának es tudományos színvonalának novelese ér
dekében

Ezt indokolja egyfelől az Intézet alkalmazott kutatásainak rohamos fejlődése (fo
kozott részvétel a szénhidrogén-kutatásokhoz kapcsolódó munkákban, szinesérckutatas, 
nyersanyag-prognosztika), másfelől az alapkutatás fejlesztése iránti fokozodo igény 
Mindkettő megköveteli az értelmező—szintetizáló tevékenység korszerűsíteset is

Ez feltétlenül szükségessé teszi az anyagvizsgalatnak a terepi munkával es a földtani 
értelmezéssel való jobb összehangolását, a laboratóriumi koron belül pedig a vizsgálati ka
pacitások növelését, szerkezetének korszerűsítését, hatékonyságának fokozását, a munka- 
védelem javítását Ehhez kapcsolódik azután az egységes dokumentálás és a korszerű 
adattárolás feladatköre is

Mindez tervszerű és folyamatos módszertani kutató-fejlesztő munkát igenyel
Ennek a tevékenységnek az Intézet altalános műszaki fejlesztésében elfoglalt helyet, 

arányát Csa la g o v ic s  Im r e  ugyanezen Évi Jelentésben található, áttekintő beszámolója 
ismerteti

Az első évi munkában elsősorban — de korántsem kizárólagosan — az anyagvizsgála
tok korszerűsítésére helyeztük a fő súlyt Nagy gondot fordítottunk mind a kutatási, 
mind pedig a prognózis főosztály kutatóival való hatékony együttműködés fejlesztésére 
Nézetünk szerint ugyanis a földtani kutatás egyseges rendszer, láncszemeinek jól és haté
konyan kell kapcsolódniuk egymáshoz Ezért fontos az anyagvizsgáló szakemberek rész
vétele az anyagvizsgálatok megtervezésében, esetenként a minták begyűjtésében, valamint 
az eredmények kiértékelésében E tekintetben a tárgyévben, egybehangzó megítélés sze
rint, komoly előrelépés történt Ezért köszönet illeti mindazokat, akik ezt a törekvést 
megértéssel fogadták és tevékenyen segítették



1 Helyzetképek, felmerések

A további teendők irányának, szervezési teendőinek meghatározásához át kellett 
tekintenünk két alapvető vizsgalati—értékelési rendszer intézeti helyzetét

11 A geokémiai érckutatás helyzetkepe Összesítettük az Intézetnek a geokémiai 
nyersanyagkutatas terén eddig folytatott (hazai viszonylatban úttörő) tevékenységét, és 
azt bemutattuk az IAGC (International Association of Geochemistry and Cosmo- 
chemistry) II Alkalmazott Geokémiai Szimpóziumán Irkutszkban Módszertanilag össze
hasonlítottuk azzal a színvonallal, amelyet Ausztria, Franciaország, Kanada és a Szovjet
unió képvisel e szakterületen (Geologische Bundesanstalt, B R G M , Geological Survey 
of Canada, M E R  Quebec, IMGRE) Ennek alapján lényeges előrelépést tartunk lehet
ségesnek a szovjet együttműködési lehetőség kiaknázása útján

1 2  A z Intézet szedimentologiai laboratonumi módszereinek osszehasonlitasa 
A budapesti, a balatonfüredi és a szolnoki szedimentologiai laboratórium módszeremek 
összehasonlító elemzése elkerülhetetlen lépés volt az ésszerű feladat- és munkamegosztás 
kialakításához, a mindenkor legmegfelelőbb eljárás rugalmas alkalmazásának megszer
vezéséhez

2 Módszertani Összefoglalások

A geokémiai érckutatás témakörében rögzítenünk kellett a mintavételi módszereket 
a hazai és a külföldi tapasztalatok alapjan Ha ez a fázis hibás, ez alapvetően veszélyezteti 
az egész költséges analitikai és kiértékelő munka sikerét, sőt félrevezető eredményekhez 
juttathat

2 1 A metallometriai mintavétel módszertana Beszereztük és Összehasonlítottuk 
az 1 1 pontban felsorolt országokban érvényes kőzet-, talaj- és hordalék-mintavételi 
és mintaelőkészítési előírásokat A következő lépés a hazai szabályzat kidolgozása, majd 
bevezetése lesz

2 2 A z atmogeokémiai mintavétel módszerei Ezeket egyelőre még nem alkalmaz
zuk Irodalmi összeállítás készült a Hg- és a J-gőzoknek a talajlevegőből való mintavételé
ről Az alkalmazási lehetőségek jelentősek, különös tekintettel a polimetallikus ércek és 
a porflros rézérc kutatására

3 Módszertani füzetek kiadásához készült összeállítások

Az Intézet kiadási tevékenysége keretében a hazai földtan számára remélhetőleg 
hasznos segédanyagot jelentő sorozatban a kémiai analitikai módszerek után a tárgyévben 
a szedimentologiai és egyes nagyműszeres ásványtani—kőzetanalitikai módszerek osszefog- 
lalasa történt meg Ezek a következők

3 1  Uledekkozettam vizsgálati módszerek es eredményeik felhasználása az üledék
földtant ertelmezesben Ezek a tanulmányok egyrészt az Intézetben jelenleg alkalmazott 
(hagyományos és modem) szedimentologiai vizsgálatokat ismertetik, másrészt korszerű 
szakirodalmi áttekmtés alapján kritikai elemzést kapunk a szedimentologiai interpretáció 
lehetőségeiről Nagy érdemuk, hogy a túl merész, elhamarkodott értelmezés veszélyeire is 
felhívják a figyelmet



3 2 Kombinált termoanalitikai módszerek alkalmazasa a földtani kutatásban 
A DTA—DTG—TG és az arra épített gaztitnmetna iránt igen széles érdeklődés nyilvánul 
meg világszerte, így hazánkban is Az ezeket magas tudományos szinten összefoglaló, a le
hetőségeket józanul ismertető tanulmány hézagpótló

3 3 Rontgendiffrakcios asvanyhatarozas A tanulmány, végighaladva a földtani ku
tatás számára legfontosabb ásványokon, bemutatja a meghatározás módszereit, lehetősé
geit, és számításba veendő korlatalt is Ez utóbbi különösen a mennyiségi asvanytam fázis
elemzés vonatkozásában érdemel figyelmet

3 4 Rontgenfluoreszcencias színképelemzes A kőzetek fő és közepes mennyiségű 
kémiai alkotóinak (makro- és ohgoelemek) meghatározasa terén e módszerben még sok, 
eddig nálunk nem kellően kihasznált lehetőség rejlik Ehhez azonban az szükséges, hogy 
egy egységes kőzetvizsgalati rendszer szerves részévé épüljön ki, jól meghatározott felada
tokkal és alkalmazási feltételekkel

4 Modszerfejlesztes -  bevezetve az intézeti gyakorlatba

E címszó olyan, nagyon különböző tevékenységeket foglal egybe, amelyek mar a 
tárgyévben szervesen beépültek az Intézet anyagvizsgalati gyakorlatába

4 1 Geofizikai terepi kisműszerek kísérleti alkalmazasa A tevekenyseg első, nagyon 
eredményes lépése volt az UMINAG II típusú, protonprocesszios hordozható magnetomé- 
terek alkalmazása a Velencei-hegyseg andezitteléreinek pontos nyomozására Hangsúlyoz
ni kell, hogy a módszer maga nem uj, csak intézeti feladatainkra való közvetlen alkal
mazasa az

4 2 A Pye Unicam SP-192 atomabszorpciós spektrometer automatizalasa A külső 
szakértő bevonásával kialakított mérőegyuttes az SP-192 spektrométerből, egy SP450 
mintaváltóból és egy HP-975 kalkulátorból all A rendszerhez tartoznak a számítási prog
ramok is Ezek segítségevei a merorendszer igen hatékonyan használható hasonló alap
anyagú minták nagy sorozatelemzésénél így elsősorban a tömeges metallometnánal 
(Velencei-hegység, Mátra) van jelentősege

4 3 A Pye Unicam SP-9 atomabszorpciós spektrometer üzembe helyezese Ez a elő
zőnél igényesebb és sokoldalúbb műszer Elektrotermikus atomizacioval, langos módszer
rel és lángnélkuli technikával egyaránt működtethető A tárgyévben vízminták Cu- es Mn- 
tartalmanak meghatározására alkalmaztuk, távlatait is elsősorban a hidrogeokemia térén 
látjuk

4 4 Kőzetek gáztartalmanak vizsgálata gazkromatograffal A szénhidrogen-progno- 
zis számára igen fontos módszer A nyílt es zárt porusterek szénhidrogén- es C 02-gaztar
talmának meghatározására alkalmas Az újonnan kidolgozott eljárást eredményesen első
ként a Szirák 2 sz fúrás magmintám alkalmaztuk

4 5 Komplex pirolitikus módszerek kőzetek szervesanyag-tartalmanak minőségi es 
mennyiségi meghatarozasara A hazai elemekből szerkesztett műszer 0,5-10% Corg-tartal- 
mú kőzetek szerves anyagának vizsgalatara alkalmas a szerves anyag fokozatos, ül lépcsős 
hóbomlásának követését teszi lehetővé Ismert szerves anyagok mérésén próbáltuk ki és a 
tárgyévben olaj pala-vizsgálatokra alkalmaztuk

4 6 Uledekes kőzetek ultraibolya (UV)-mikroszkopos vizsgalati lehetőségeinek 
tisztázása Az elvégzett kísérletek szerint az UV-fenyben történő vizsgálat szervesanyag-



dús kőzetek es koncentratumok eseteben kozetminta-feluleten es fedetlen vekonycsiszo- 
laton is ajánlható Elsősorban a szerves anyag eloszlására, kisebb mértekben jellegére ad 
felvilágosítást

4 7 A CONTIFLO berendezés üzemszerű munkába allitasa Ez a Ca2+-koncentrá- 
ciot mérő berendezés eredetileg orvosi célra készült Komoly kolloidikai kutatómunka 
revén lehetővé vált szedimentológiai használata, jól stabilizált zagyban, 0,5% pontosság
gal, nagy sorozatban

4 8 Szemnagysagelemzes centrifugáló szedimentometerrel a 0 ,1 -2  ¡mi közötti 
tartományban Ilyen finom szemnagyság tovább-bontasára túlnyomóan agyagos üledékek 
genetikai, vagy alkalmazott célú vizsgálatánál van szükség

4 9 Uledekföldtani statisztikai paraméterek szamitasa EMG-666 kisszamitogépen 
Az Intézet több osztálya használja már a programokat átlagos szemátmérő, osztályozott- 
ság, ferdeség és csucsossag számítására Hasonló programok — más kalkulátorokra — ké
szülték az Intézet szolnoki laboratóriumában is

4 10 A z u] Philhps-Gamma-MOM „hibrid” diffraktometer üzembe helyezese A kü
lönböző származású részegységek összeillesztésével előállt műszer a tárgyév februáqa óta 
működik A régi diffraktométerhez képest nagyobb felbontóképességet és jobb minőségű 
felvételeket biztosit, tehat részletesebb es igényesebb kiértékelést tesz lehetővé

4 11 A z automata csiszoloberendezes uzemszeruve tétele Megtörtént, de sorozat- 
műkodése nem zavartalan (különös tekintettel a felületek párhuzamosságára)

5 Kísérleti állapotban eredményes, 
szeles korú bevezetes előtt allo módszerek

5 1 Bitumoid aszfaltén frakciójának infravörös spektrofotometriás vizsgálata A kő
zetből extrahált bitumoid oszlopkromatográfiásan elkülönített aszfaltén frakciójának vizs
gálata önmagában is módszertani újdonság Jelentősége, hogy gyors és hatékony lehetőse
get ad a szerves anyag érettségi fokának meghatározására, a mélységgel való változásának 
nyomozására A tudományosan is jelentős módszert a Doboz 1 sz fúrás anyagan pró
báltuk ki

5 2 Langtechmkaju atomabszorpciós spektrometria alkalmazasa vízminták automa
tizált sorozatelemzesere A feladat a hidrogeokémiai sorozatvizsgálat analitikai bázisának 
biztosítása volt Az automata mintaváltóval es mikroprocesszorral ellátott SP-192 spektro
méter alkalmazása e célra, nagy sorozatban háromszorosra gyorsítja a vizek Ca-, Mg-, Na-, 
K- és Mn-tartalmának elemzését

5 3 Gaznyomasos kalcimeter beállítása kalcit-dolomittartalom rutinelemzesebe Ez 
a készülék osszkarbonat meghatározására jól hasznaiható A kalcit-dolomittartalom egy
más melletti megbízható mennyiségi meghatarozasa érdekében a kísérletek még foly
tatódnak

5 4 Pollenek es Diatomak jellemző paramétereinek kivalasztasa es csoportosítása 
szamitogepes feldolgozáshoz Őslénytanos szakembereink végezték el azoknak az alaktani, 
környezettani stb adatoknak a kiválasztását és csoportosítását, amelyek ezen ősmaradvány
csoportoknak komplex számítógépes rendszerbe való bevitelénél tekintetbe veendők 
A munka folyamatban van



6 Egyuttmukodesi javaslatok

Beruházási lehetőségeink nem kévéssé korlátozott volta miatt bizonyos vizsgálat- 
fajtak bevonása az anyagvizsgalati rendszerbe csak más intézményekkel való együtt
működéssel odlhato meg (Eddigi példák elektronmikroszonda-vizsgálatok az MTA Geo
kémiai Kutatólaboratóriumában, radioaktív kormeghatározás a debreceni ATOMKI-nél, 
tomegspektrometeres izotopvizsgálatok a KBFI-nél stb ) A tárgyévben két vizsgálatfajtát 
tettunk az együttműködési lehetőségek szempontjából vizsgálat tárgyává

6 1 Neutronaktivácios nyomelemzes Ez elsősorban a ritkaföldfémek meghatáro
zásához fontos, korszerű, megbízható módszer Az elvégzett elemzés szermt a legjobb, 
Intézetünk részéről szerződéses formában már igénybe is vett lehetőség a Budapesti 
Műszaki Egyetem tanreaktorában való mintaelemeztetés

6 2 Szervesszen-vizsgalatok fejlesztése A szervesgeokémiai vizsgálatok alapelemzése 
a Corg meghatározás Évi néhányszáz vagy egy-két ezer minta vizsgálata azonban nem indo
kolja saját készülék beszerzését Inkább a VASKÚT Leco-Cr-12-es készülékét kellene 
igénybe vennünk szerződéses formában

7 Beruházási donteselokeszités

A  korszerűsítés igénye minden korlátozás ellenére szükségessé teheti egyes műsze
rek kiegészítését, sót esetleg új típusú nagy műszer beszerzését is Az ilyen jellegű problé
mák legfontosabbja, amely ugyancsak (de más formájú) kooperációban oldható meg, a

7 1 kriogen magnetométer beszerzése a KFH döntésé alapján, az ELGI-vel közösen 
Ennek célja a magnetosztratigráfíai célú sorozatvizsgálatok távlati megvalósítása A tárgy
évben a piackutatás, az engedélyek beszerzése és a műszer megrendelése, valamint vissza
igazolása történt meg

7 2 Szamitógepes kiertekeles a szinkepanalitikaban Az elkészült tanulmány több 
lehetőséget mérlegel A Zeiss és magyar gyártmányú egységekből álló kombináció látszik 
műszakilag megfelelőnek és egyben gazdaságosan járható útnak

7 3 A z ICP-spektrometria Az indukciósán csatolt plazmaspektrometna az optikai 
emissziós spektrometnának új, 6—7 éve mar a földtanban is világszerte széles korben al
kalmazott ága A vizsgálandó anyagot oldatba viszik, majd argon vivőgáz segítségével per- 
metté (aeroszollá) alakítva argonplazmába vezetik Ezt indukciós generátor hozza létre, 
600 K fölötti hőmérsékleten A különféle ionok gerjesztődnek és jellemző hullámhosszú
ságú fényt bocsátanak ki A módszer igen érzékeny, gyors és pontos, sok elem meghatá
rozására alkalmas Az elkészült tanulmány osszehasonlítóan elemzi — gazdasági számítá
sokkal is — a különféle megoldási lehetőségeket Véleményünk szerint indokolt az ICP 
rendszer beszerzése és munkába állítása a nagysorozatú geokémiai prospekciós vizsgála
tokhoz Ennek egyik előfeltétele a mintaelőkészítés és feltárás, másik pedig az eredmé
nyek korszerű számítógépes feldolgozásának biztosítása

8 Negatív eredmények

Módszerfejlesztésnél szükségképpen adódnak olyan esetek is, amikor a vizsgálódás 
negatív következtetésekkel jár Megfelelő előkészítés után meghozott elutasító döntések 
zsákutcáktól és fölösleges kiadásoktól óvhatják meg az Intézetet



81  Légi geokémiai módszerek (aerospektrogeokémia) Ezek a nem is igazán geo
kémiai (ti nem közvetlen kémiai adatokat szolgáltató) módszerek célszerűen nagy -  még 
nem, vagy csak alig megkutatott — területek felderítésére alkalmasak így előnyösen hasz
nálhatók pl Szibéna vagy Kanada egyes területein A hazai alkalmazást, bár műszakilag 
nem kivihetetlen, nem tartjuk indokoltnak

8 2  A Zeiss AAS-l-N atomabszorpciós spektrométer automatizalása Ez a műszer 
már korszerűtlen, részben alkatrészhiányos, hibás A mért abszorbancia-jel integrálása, a 
gorbekorrekció automatizálása nem bizonyult gazdaságosan megoldhatónak így a műszer 
továbbra is csak egyes, korlátozott igényű feladatoknál használható

8 3 A DSZ-36 spektrometer továbbfejlesztésének lehetosege Ez a műszer (a 
„quantométer”) 1976 óta nagy sorozatban dolgozott Az ellenőrző mérések szerint már 
nem működik megbízhatóan, eredményei nem reprodukálhatók Felújítása a szerviz 
véleménye szerint sem oldható meg További használata nem indokolt

Az „első” módszerfejlesztési ev fő tanulsága, hogy rendkívül jelentős szellemi 
energiákat lehetett mozgósítani A felsoroltakban számos kutató — és nemcsak kutató — 
lelkes, odaadó és hozzáértő munkája fekszik E téren még nagy tartalékaink vannak Eze
ket igyekszünk a továbbiakban egyre jobban felhasználni és kamatoztatni
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