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Az Intézet vegyi laboratóriuma a geológusok kutatómunkájának 
támogatására 1955-ben a következő kémiai és fizikai vizsgálatokat 
végezte el:

Befejeztünk 147 teljes szili kát elemzést. A 147 mintában összesen 2085 
alkotórészt határoztunk meg mennyiségileg. A minták legnagyobb részét 
dunántúli bazalt-, kővágóőrsi homok- és kvarcit-, felsőcsatári szerpentin-, 
talkum- és kloritpala-, alsóőrsi kvarcporfir-, komlói andezit-, kékestetői 
andezit-, szurdokpüspöki kovaföld-, egercsehi tufa- és istenmezejei bento- 
nit-, szarvaskői ultrabázit-, perkupái gabbró-és szerpentin-, tokajhegységi 
andezit-, rudabányácskai és telkibányai trachit- és sárospataki kaolin
minták alkották. Külön kálium- és nátrium tart aim at 12 telkibányai káli- 
trachitmintából határoztunk meg.

Teljes elemzést készítettünk 24, főleg Rudabányáról származó vasérc
mintából és 46, túlnyomórészt az úrkúti előfordulásból származó mangán
ércmintából. A rudabányai és égerszögi mintákból 72 részleges vasérc
elemzést, és az úrkúti, eplényi, valamint a siroki mintákból 41 részleges 
mangánércelemzést is végeztünk.

A fentieken kívül elkészítettük 298 különféle kőzetminta részleges 
elemzését. Ezeknek a mintáknak a zöme főleg a perkupái gipsz-, a nadapi 
pirít-, a bükkösdi homok-, a budaörsi és mályinkai dolomit-, továbbá a 
rudabányácskai riolittufamintákból került ki.

A vízvizsgálatok során 279 mintát vizsgáltunk meg részletesen. A min
ták  jó része talajvíz volt, de volt közöttük mélyfúrásból származó víz
minta is. A 279 vízmintában összesen 4147 alkotórészt határoztunk meg 
mennyiségileg.

Színképelemzést 309 mintán végeztünk, a differenciális termikus vizs
gálatok száma pedig 435 volt. A fizikai vizsgálatok során elvégeztünk 127 
faj súly- és térfogatsúlymeghatározást is.

Vizsgálati eredményeinket a geológusok vagy beépítették saját jelen
téseikbe és közleményeikbe, vagy közvetlenül felhasználták kutató
munkájukhoz.

A vegyi laboratórium a földtani kutatás támogatására végzett vizs
gálatokon kívül önálló kutatómunkát is végzett, s ennek keretében az 
alábbi témákat dolgozta ki:



1. A „ Gyógyiszapkutatásc. témánkkal kapcsolatban megvizsgáltuk a 
harkányiurdői melegforrások iszapját. E vizsgálatok azért váltak idő
szerűvé, mert Ilarkányfürdőt újra visszaadták a közforgalomnak. Mivel 
itt fakad az ország egyik legértékesebb gyógyvize, amely különleges össze
tételű iszapot is termel, utóbbinak közelebbi megismerése indokoltnak 
látszott. Elvégeztük az iszap részletes kémiai elemzését, különös tekintet
tel azokra a hatóanyagokra, amelyeknek gyógyászati szempontból jelentő
ségük lehet. A kutatások eredményeként megállapítottuk az iszap kelet
kezésének módját, a balneológiái szempontból különösen fontos lipoidok- 
ban oldható kéntartalm át, s ennek alapján a gyógyászatban való felhasz
nálás lehetőségét.

2. A „Hazai bentonitelőfordulások vizsgálata” c. téma célja bentonit- 
előfordulásaink minőségének megállapítása a legújabb vizsgálati módszerek 
felhasználásával. Elvégeztük a komlóskai, végardói, koldui, budatétényi 
és bándi előfordulásokból begyűjtött minták montmorillonit-tartalmának 
mennyiségi meghatározását és az ezzel kapcsolatos viszkozitás- és tixo- 
tropia-vizsgálatokat. Mivel a bentonitok jellegzetes tulajdonságait mont- 
morillonit-tartalmuk szabja meg, a vizsgálatok eredményeként tisztább 
képet kaphatunk a felsorolt öt hazai bentonitelőfordulás minőségéről.

3. A ,,Mangánércek termikus vizsgálatának módszere” c. témánk kidol
gozását az tette indokolttá, hogy ezekre a vizsgálatokra nem volt irodalmi 
adat. Ezért saját vizsgálatainkkal kívántuk megállapítani a módszer 
lehetőségeit és határait. Az év első felében a karbonátos és oxidos mangán
ércek termikus vizsgálatát tanulmányoztuk természetes ásványokon, a 
második félévben pedig a laboratóriumban előállított mangánásványok 
termikus viselkedését vizsgáltuk meg. Eredményeinket már az év folya
mán hasznosítottuk is az úrkúti és eplényi mangánércek vizsgálatánál.

4. A ,,Szabad kovasav meghatározása szilikdtokban,) c. téma célja egy 
gyors, egyszerű és viszonylag olcsó kémiai meghatározási módszer beveze
tése volt. A kitűzött cél elérésére a piroíoszforsavas eljárás bizonyult leg
alkalmasabbnak. A módszert homokkő-, kaolin- és tűzkőmintákon ellen
őriztük integrációs asztal segítségével.

A vegyi laboratórium kutatóinak tollából 1955-ben a következő dol
gozatok jelentek meg:
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