
A pályázatokon elnyert műszerek installálása 
kapcsán a gyártó vállalatok tréningeket szerveztek 
a laboratórium adott szakterülettel foglalkozó ku
tatói részére.

Az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszé
kével oktatási és kutatási együttműködési szerző
dés megkötésére került sor az ICP-MS készülék 
esetében.

A Távközlési Kutató Intézettel kölcsönös vizsgá
lati együttműködési szerződést kötött a laboratóri
um.

A kutatók a kétoldalú osztrák—magyar 
együttműködés keretében paleomágneses kuta
tási témában vettek részt és közreműködtek az 
IGCP 329-es projekt tevékenységében.

A laboratórium nemzetközi kapcsolatai közül 
1993-ban a Geological Survey of Finland kémiai 
laboratóriumával volt együttműködés magasabb 
sótartalmú vizek analitikája ICP-MS módszerrel 
téma keretében.

Az intézet célja, hogy a várhatóan tovább 
csökkenő létszám ellenére is működtesse az OTKA 
pályázaton nyert műszereket és kielégítse a jelent
kező laboratóriumi igényeket.

Survey which order our provisions as well as with 
the external customers.

During the Installation of the instruments which 
we won at competitions, our researchers took part 
at training courses organized by the producing 
companies.

We have a contract with the Department of 
Inorganic and Analytical Chemistry of Eötvös 
Loránd University for educational and research 
collaboration with ICP MS.

We also have a contract with the Research In
stitute of Telecommunication.

We take part in a common palaeomagnetic 
research project in the frame of the Austro- 
Hungarian cooperation, and also participate In 
the IGCP 329. project.

ICP-MS analyses of high salinity waters were 
carried out in 1993 with the cooperation of the 
chemical laboratory of the Geological Survey of 
Finland.

The laboratories make an effort to continue 
operating the instruments won at competitions of 
the National Scientific Research Fund despite the 
decreasing staff, ánd to fulfil the analytical re
quirements in the future.

Laboratóriumi műszer- és módszerfejlesztés
Földvári Mária

Development of the Laboratory Instruments and Methods
by Mária Földvári
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A címben jelzett projekt azoknak a szakmai 
feladatoknak a vertikumát fogja össze, amelyek a 
laboratóriumi rutin tevékenységek mellett a vizsgá
lati módszerek korszerűsítésére és a vizsgálati 
eredmények feldolgozására irányulnak. Ezek há
romféle folyamatosan végzett tevékenységet je
lentenek:

1. laboratóriumi infrastruktúra fejlesztés, új mű
szerek beszerzése, módszerek bevezetése;

2. a meglévő műszereken az eljárások, kiérté
kelési módszerek fejlesztése;

3. a vizsgálati eredmények felhasználási mód
szereinek fejlesztése.

1. A műszerfejlesztési tevékenység során figye
lembe vették az Intézeti fejlesztési igényeket és 
ezeket összehangolták az OTKA Földtani Műszer
központ tagintézményeivel kialakított feladat
megosztási koncepcióval. Ennek fő szempontjai:

— A MÁFI tevékenységében a néhány éve fo
lyó átalakulásának következtében nagyobb súlyt 
kapnak az alkalmazott földtani, ezek között is a

This project encompasses those research top
ics that study the development and improvement 
of research methods and evaluation of data in 
addition to the laboratory routine work. These are 
the following:

1. development of the laboratory equipment, 
purchase of new instruments and esablishment of 
new methods;

2. improvement of evaluation methods of the 
existing instruments;

3. development of utilization of the analytical 
results.

1. During the development of the Instruments, 
the demands of the Survey were taken into con
sideration and these requirements were coordi
nated with the task division conception of the 
Geological Instrument Centre of the National Sci
entific Research Fund. The main view-points of this 
cooperation are the following:

— As a result of the re-organization of the Sur
vey, geochemical research of environmental



környezetföldtani, illetve a környezeti és nyers
anyag szempontú geokémiai kutatások. Az intézet 
tevékenységének jelentős része az utóbbi években 
a medence területeken összpontosul.

— A MÁFI-ba települjenek — feladatai jellegé
nek megfelelően — a tömeges vizsgálatokra és 
sokféle földtani Igény kielégítésére alkalmas, 
alapadatokat szolgáló nagyműszerek, míg a ki
sebb méretű egyetemi, akadémiai intézetek a 
kisebb vizsgálati tömeget képviselő, speciális vizs
gálatok végzésére készülnek fel.

A jelenlegi projekt előkészítő időszakában — 
figyelembe véve az intézeti fejlesztési lehetőségek 
realitásait — a geokémiai és szedlmentológial 
laboratóriumi fejlesztésekre külső, az előkészítési 
Infrastruktúra és a számítástechnikai fejlesztésekre 
Intézeti költségvetési forrásokat terveztek. A geo
kémiai fejlesztésekre készített pályázatok eredmé
nyesek voltak, a szedimentológial fejlesztésre be
nyújtott pályázati csomag eredménytelen lett. 
Intézeti forrásokból elsősorban a számítástechnikai 
fejlesztéseket lehetett megvalósítani. Kevés pénz 
jutott az előkészítő rendszer felújítására is.

1992—93-ban pályázatokon 63 M Ft-nyl elem
analitikai műszer beszerzésére nyílt lehetőség. 
PF1ARE forrásból kapta az intézet az ICP-MS 
(Induktív csatolású plazma emissziós spektro- 
metria—tömegspektrometria) készüléket, OTKA 
pályázaton pedig:

— az elsősorban az arany elemzéseket lehető
vé tevő grafitkemencét az egyik atomabszorpciós 
készülékhez;

— polikromátort a meglévő ICP készülékhez, 
amely több elem egyidejű mérését teszi lehetővé;

— ionkromatográfot, amely a más módszerek
kel vizsgált korszerű kation elemzések mellé az 
anionok műszeres meghatározását teszi lehetővé;

— C/S/N meghatározó készüléket, amely első
sorban szerves kén és szén meghatározására hasz
nálható;

— mikrohullámú feltárót.
Az intézet saját forrásokból szerezte be a szük

séges kiegészítő eszközök, vegyszer standardok 
jelentős részét. Ugyancsak a projekt költségvetési 
keretéből szereztek be egy Fourler transzformációs 
Infravörös spektrográfot, amely a régi, teljesen 
tönkrement NDK gyártmányú berendezés pótlását 
jelentette és az évtizedek óta rutinszerűen végzett 
szervesanyag. Illetve ásványtani vizsgálatok folyta
tását biztosítja. Az előző időszakhoz viszonyítva 
jelentős a laborok számítógépekkel való ellátott
ságának javulása.

A műszerek beérkezését és Installálását köve
tően (1992. augusztus—1993. augusztus) beüzeme
lés, betanulás, kalibrálás, kísérleti mérések végzése 
következett, amelyek egyes műszereken 1994-re Is 
áthúzódnak. Egyes műszerek esetében a gyártó 
cég külföldi, vagy. házai trénlngjén Is résztvettek az 
Intézet kutatói (ICP-MS 1993. január: 3 — fő Anglia, 
ionkromatográf 1993. október: 1 — fő Magyaror
szág). Lehetőség nyílt egy, az Európai Közösség 
pályázatán elnyert három hónapos angliai ösz
töndíj keretében az ICP-MS készüléken gyakorlati

geology and prospecting of mineral resources 
became more Important during the previous 
years. Investigation of the Hungarian Geological 
Survey was basicly focused on basin areas.

— The great instruments that supply basic data 
for a large number of various analyses should be 
installed In the Hungarian Geological Survey, while 
the minor, specialized instruments should be in 
universities and academic reserach Institutes.

When preparing this project, the reality of the 
possible developments within the Survey were 
taken into consideration. We were looking for ex
ternal financial sources to develop the geochemi
cal and sedlmentologlcal laboratories, and inter
nal ones to improve the preparation équipements 
and computers. The competition for the geo
chemical development was succesful, but we 
didn't win the competition for Improving the sedi- 
mentologlcal laboratory. Development of the 
computers was realized from the Survey's budget, 
but little money was allotted for renewal of the 
preparation equipment.

63 000 000 Ft was won at competitions for pur
chasing element analytical instruments In 1992 and 
1993. We received an ICP-MS instrument from the 
PHARE program and the following ones from re
sources of the National Scientific Research Fund:

— a graphite furnace to AAS to analyze gold 
content;

— a polychromator to the ICP that makes 
possible simultaneous analyses of different ele
ments;

an Ionchromatograph to analyze anions;
-— a C/S/N analyser to determine organic car

bon and sulphur content;
— a microwave rock disintegrates
The expenses of the supplementary appli

ances and chemical standards were taken from 
the project's budget. A Fourier Infrared spectro
photometer, which replaced an old and dam
aged German one, was also bought In order to 
continue routine analyses of organic content and 
mlneraloglcal composition. The équipement of the 
laboratories with computers has significantly im
proved compared to the previous period.

After the arrival and Installation of the instru
ments (between August 1992 and August 1993), 
we put them in operation, calibrated and then 
started experimental measurements. Some of 
these works spread over 1994. We took part in 
some training courses organized by the manufac
turing companies (ICP-MS: 3 persons In England, 
January 1993, Ionchromatograph: 1 person in 
Hungary, October 1993). From a scholarship won 
at a competition of the European Committee, 
empirical work was carried out on ICP-MS in Eng
land (Bertalan, É. 1993; Bertalan. É. et al. 1993; 
Gibson, B.C.H. et al. 1993).

A study was compiled by Lelkes, Gy. (1992) 
about the possible utilization of a cathodolumlnes- 
cent microscope in petrology, blofacies, porosity and 
dlagenesls investigations. Unfortunately we couldn't



munkát is végezni (Bertalan É.1993, Bertalan É. et 
al 1993. Gibson. B. C. H. et al. 1993).

Felkészülésül a később eredménytelennek bi
zonyult szedimentológlai fejlesztési csomag egyik 
fontos berendezésének fogadására, tanulmány 
készült a katódlumineszcens mikroszkóp kőzettani, 
biofácles, porozltás és cementáclós vizsgálatok
ban történő alkalmazhatóságáról és felhasználásá
ról (Lelkes Gy. 1992).

2. Értékelő módszerek fejlesztése terén a leg
látványosabb fejlődés a röntgendiffrakciós labora
tóriumban történt. 1991 decemberében az 
ALUTERV-FKI rőntgenlaboratórluma által kifejlesztett 
értékelő program megvásárlására került sor. amely 
egyidejűleg lehetővé teszi a régi (1961-ből szárma
zó) Philips készülék számítógépes vezérlését és a 
regisztrátumok számítógépen történő rögzítését Is. 
Mivel az értékelő programot elsősorban bauxltok 
vizsgálatára dolgozták ki, a MÁFI gyakorlatában 
pedig sokkal szélesebb skálán mozgó ásvány
együttes értékelésére kellett felkészülni, folyamato
san fel kellett tölteni a program adatbázisát to
vábbi ásványok reflexiós paramétereivel. Jelenleg 
a rendszer 829 ásvány adatait tartalmazza. Ennek 
az értékelőrendszernek folyamatos módosítása és 
fejlesztése a tapasztalatoknak és igényeknek 
megfelelően együttműködésben folyt és így a 
MÁFI röntgenlaboratóriuma a programcsomag 
referencia intézményévé vált. Foglalkoztak a ko
rábbi és jelenlegi — alapelveiben teljesen eltérő — 
mennyiségi értékelő módszerek összehangolásával 
Is. Az intézet beszerzett egy kb. 4200 ásvány kémiai 
összetételét, fizikai és röntgendiffrakciós paraméte
reit valamint Irodalmi hivatkozásait tartalmazó 
kereső adatbázist Is.

3. A „Medenceanalízis" c. projekt anyagvizsgá
lati lehetőségeit kívánta fejleszteni az a három 
évig folytatott tanulmánysorozat, amelynek kere
tében a röntgendiffrakciósan meghatározott 
agyagásvány diagenezis és vltrinltreflexlós módsze
rek eredményeinek összehasonlítása folyt. 24 
mélyfúrás neogén összletének kigyűjtött adatai 
alapján elkészültek a két paraméter korrelációs 
vizsgálatai, melynek során megállapítható volt, 
hogy:

— mind a vitrinitreflexió (R0), mind a 
szmektlthányad (S) jól használható a diagenetikus 
érettség jellemzésére, az R0 és S értékek között 
nem áll fenn lineáris összefüggés.

— a Pannónlai-medencében az R0 és S érté
kek között három típusú összefüggés figyelhető 
meg:

a) Sekély és közepes mélységű területek 
„normális" süllyedési sebesség és a hőhatás nor
mális időtartama mellett. Ebben az esetben S 
gyors csökkenése 100%-ról kb. 20%-ra közel állandó 
R0 értékek (0,3—0,6%) mellett megy végbe. Ez után 
Ro további folyamatos növekedését S közel állan
dó értékei kísérik.

b) Mély süllyedékek viszonylag gyors süllyedési 
sebességgel.

c) Kis kiterjedésű, nagyon magas geotermikus 
gradlensű területek.

buy the microscope because of the lack of fi- 
nacial support.

2. The most spectacular development In the 
evaluation methods' sub-project happened in the 
X-ray diffraction laboratory. An evaluating soft
ware developed by the X-ray laboratory of the 
Planning and Research Institute for Aluminium In
dustry was bought. This program- makes possible 
the simultaneous operation of the old (1961) Philips 
machine and the registration on computer. The 
software was originally developed to Investigate 
bauxites, but because there is a more widespread 
spectrum of minerals that is analyzed In the Hun
garian Geological Survey, the program has been 
completed continuously with the reflexion 
paramétrés of other minerals. Now the system 
contains data of 829 minerals. As a result of the 
Improvement and modification of the software, 
the X-ray laboratory of the Hungarian Geological 
Survey became a reference Institute of the pro
gram. We tried to harmonize different quantitative 
evaluation methods as well. A database contain
ing chemical composition, physical properties, X- 
ray paramétrés and references of about 4200 
minerals was also obtained.

3. A series of studies that discussed the possi
ble developments of laboratory investigations of 
basin analysis was prepared during the previous 
three years. Dlagenesls of clay minerals deter
mined by X-ray diffraction was compared with 
vltrlnlte reflexion data. Samples were collected- 
from the Neogene sediments of 24 deep drillings. 
The conclusions of the correlation investigations 
are the following:

— Both the vitrinlte reflexion (R0) and the 
smectite proportion (S) characterize well the di- 
agenetic maturation, but there isn't a linear con
nection between R0 and S.

— There are three types of connection be
tween Ro and S In the Pannonian Basin:

a) Shallow and medium deep areas with 
'normal1 rate of subsidence and with average 
thermal effect. In this case S decreases quickly 
from 100% to 20% with nearly constant R0 values 
(0.3-0.6%). Afterwards R0 is Increasing continuously 
with constant S values.

b) Deep basins with quick subsidence.
c) Little areas with high geothermic gradient.
In the last two cases the illlte/smectite trans

formation is lasting comparing to that of the 
vitrlnite.

As both vitrinlte and illlte/smectite transforma
tion are Irreversible processes that reflect the 
maximum temperature, they are significant indica
tors of the subsidence history (e.g. Late Pan- 
nonlan-Pleistocene erosion).

During the next stage of research, tempera
tures measured In the boreholes were compared 
with the laboratory data. The Hungarian part of 
the Pannonian Basin, the East-Slovak Basin and 
the Vienna Basin were investigated with Slovak 
cooperation. These analyses show that certain



Ez utóbbi két esetben az illit/szmektit átalaku
lás késik a vitrinjéhez képest mivel mind a vitrinit, 
mind az illit/szmektit átalakulása irreverzibilis válto
zás, amely az elért maximális hőmérséklet hatását 
tükrözi, nagy jelentősége van a süllyedéstörténet 
rekonstruálásában (pl. késő-pannóniai—
pleisztocén kori lepusztulás).

A továbbiakban a műszeres mérési adatok a 
fúrásokban mért hőmérsékleti adatokkal kerültek 
összehasonlításra. A munka szlovák együttműkö
désben folyt a Pannónial-medence Magyarország
ra eső részmedencéjére és a Kelet-Szlovák rész
medencére, valamint a Bécsi-medencére vonat
kozóan. Ezek a vizsgálatok azt jelzik, hogy a 
szmektit—Iliit átalakulás egyes szakaszai meghatá
rozott hőmérséklet-tartományban mennek végbe, 
így a folyamat megfelelő földtani értelmezés mel
lett hőmérsékletjelzésre használható. (Hámor-VIdó 
M.. Viczlán I. 1992; Hámor-Vidó M., Viczlán I. 1993; 
Francu, J.. Sucha, V., Vlczián I. 1993).

A projekten belül valósult meg a román— 
magyar földtani tudományos együttműködés 
„Vulkáni területek átalakulási zónáinak ásványtani 
vizsgálata" c. résztémája. Ennek keretében az 
intézet kutatói bukaresti kollégát fogadtak a labo
ratóriumban és nemzetközi rendezvényeken szere
peltek előadásokkal (Földvári M., Kovács-Pálffy P. 
1992; Földvári M., Kovács-Pálffy P. 1993; Kovács- 
Pálffy P., Földvári M. 1993; Viczián I. 1993). Ugyan
csak részesei voltak ebben a témakörben az IGCP 
356. sz. „Az alpi metallogenezls lemeztektonikai 
aspektusai a Kárpát—Balkán régióban' c. projekt 
1993-as tevékenységének (llkeyné Perlaki E. et al. 
1993).

A Magyar—Amerikai Közős Alap finanszírozá
sában a paleomágneses laboratórium rövid Idő
tartamú földmágneses jelenségek vizsgálatával 
foglalkozott az U.S. Geological Survey-el együtt
működésben. A munka 1994-ben tovább folyta
tódik.

A MÁFI az OTKA Földtani Műszerközpont 
gesztor Intézménye, s így tagja a Nemzeti Tudo
mányos Mérési és Műszerhálózatnak. Ezen felada
tok ellátása és koordinálása a projekt keretében 
folyik. Az OTKA Bizottság 1992. novemberi állásfog
lalásának megfelelően elkészült és jóváhagyásra 
került a Budapesti Földtani OTKA Műszerközpont új 
Szervezeti és Működési Szabályzata. Ugyancsak 
megalakult a Földtani OTKA Műszerközpont Koor
dinációs Tanácsa, melynek feladata a jelenleg 129 
M Ft-os műszervagyonnal rendelkező műszerköz
pont szolgáltató tevékenységének operatív irányí
tása, a tagintézmények munkájának koordinálása. 
Elkészült a mérésszolgáltatási jegyzék, formailag 
egységes mérésszolgáltatási és műszer üzemelte
tési naplót alakítottak ki, egyeztették a mérésszol
gáltatási árakat. Nem sikerült rendezni viszont azt 
az intézet számára nagyon égető kérdést, hogy a 
korábbi terveknek megfelelően az OTKA ne csak új 
műszerek beszerzését finanszírozza, hanem biztosít
son központi hozzájárulást a műszerek fenntartásá
hoz és üzemeltetéséhez is.

phases of the illite/smectlte transformation take 
place in well determined temperature intervals, so 
together with an appropriate geological interpre
tation, the process can be used as a thermometre 
(Hámor-Vidó, M.—Viczián, I. 1993; Francu, J.— 
Sucha, V.—Vlczián, I. 1993).

"Examination of the Mineral Zones of Volcanic 
Areas' was carried out with cooperation from 
Romanian geologists. We welcomed a colleague 
from Bucarest In the laboratory and participated 
at international congresses with presentations 
(Földvári, M.—Kovács-Pálffy, P. 1992; Földvári, M.— 
Kovács-Pálffy, P. 1993; Kovács-Pálffly, P.—Földvári, 
M. 1993; Viczlán I. 1993). We took part In IGCP 356. 
project ("Plate-Tectonic Aspects of the Alpine 
Metallogenesis in the Carpatho-Balcan Region') 
(Ilkey-Perlaki, E. et al. 1993).

The palaeomagnetic laboratory studied short
term Earth magnetic phenomena In cooperation 
with the U.S. Geological Survey. The research was 
supported by the Hungarlan-Amerlcan Joint Foun
dation and will be continued In 1994.

The Hungarian Geological Survey Is an execu
tive Institute of the Geological Instrument Centre 
of the National Scientific Researh Fund, so we are 
member of the International Scientific Analytical 
and Instrument Network. The coordination of this 
work is carried out In the frame of this project. Ac
cording to the approval of the Committee of the 
National Scientific Research Fund in November 
1992, the new Regulation of Organization and 
Activity of the Geological Instrument Centre of the 
National Scientific Research Fund in Budapest was 
worked out and then accepted. The Coordination 
Council of the Geological Instrument Centre of the 
National Scientific Research Fund was also set up. 
The task of this organization is to govern and co
ordinate the provisions of the instrument centre 
which has appliances In a value of 129 million 
Forints. A list of analytical provisions and a uniform 
agenda-book were prepared for the measure
ments and Instrument operation. The costs of In
vestigations were in harmony with the budget. 
Unfortunately we couldn't solve the problem of 
financial support to maintain and operate the 
Instruments, i.e. the National Scientific Research 
Fund's finances are only for acquring new instru
ments.

In addition to the purchase of new instruments 
that are necessary, we intend to deal with the 
profile change of the organic laboratory during 
the next years. Hydrocarbon prospecting Is being 
surpassed In the Survey so we will probably do 
environmental geological analyses (organic con
tamination of waters).

Instruments of the palaeomagnetic laboratory 
have more functions that haven't been tried yet 
(magnetic susceptibility, palaeoclimatic meas
urements, global scale of 180 , Investigations of 
magnetic anisotropy etc.). In addition to the pro-



A következő években a szükséges és még 
meg nem valósított műszerbeszerzések mellett 
foglalkozni kell a szervesgeokémiai labor profilvál
tásának kérdésével.' A MÁFI tevékenységében 
háttérbe szoruló szénhidrogénkutatás célú vizsgá
latok helyett valószínűleg környezetvédelmi szem
pontú, a vizek szervesanyag szennyezéseinek vizs
gálatára kell felkészülni.

A paleomágneses labor műszerei eddig még 
ki nem próbált és alkalmazott lehetőségeket rejte
nek magukban (mágneses szuszceptibilitás, 
paleoklíma (globális l80  izotópskála), mágneses 
anizotrópia vizsgálatok stb.). A szolgáltatási méré
sek mellett a cél ezek kipróbálása.

A fázisanalitikai laborokban a kiértékelési mód
szerek fejlesztési időszakát korábbi mérések 
reambuláclójának kell követnie az adatbázisokba 
vitelt megelőzően.

provisions uptil now, the project would like to test 
these methods.

After the development of evaluation methods, 
previous measurements must be revised and then 
registered in databases in the laboratories for 
phase analysis.




