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La recherche avait pour but l’exploration des occurrences de 
dolomie aptes à la production de magnésium. L’analyse des nombreux 
échantillons de dolomie recueillis dans les montagnes de Bakony, 
Vértes, Buda-Pilis, Bükk et Keszthely (voir p. 199. Compte rendu 
du laboratoire chimique) montre que la composition dolomitique 
de la Haupt Dolomit triasique supérieure des montagnes de Bakony, 
Vértes et Buda-Pilis est presque idéale. Les dolomies triasiques 
moyennes de Bükk comportent une souillure de silicate assez impor
tante, les dolomies foncées de la montagne de Keszthely sont 
souillées par une matière organique.

ДОКЛАД О РАЗВЕДКЕ НА ДОЛОМИТ 1949 ГОДА
Д ю л а  Г е г е д ы  ш

Целью разведки являлось открытие месторождений чистого 
доломита, пригодного для производства магния. В анализеболь- 
шого числа образцов доломита, собранных в горах Баконь, Вергеш, 
Буда-Пилиш, Бюкк, как и в Кестхельских горах отчет Хими
ческой Лаборатории выявил, что верхне-триасовые коренные доло
миты гор Баконь, Вертеш и Буда-Пилиш обладают почти совер
шенным доломитовым составом. Средне-триасовые доломиты гор 
Бюкк сильно заряжены силикатами, а темные доломиты Кест- 
хельскип гор органическими веществами.
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miniumcsövet vezettünk ki, amelyet egy 10 literes, szénsavmentes 
desztillált vizet tartalmazó csapos üvegpalackkal kötöttünk össze. 
Az üvegfedőn belül egy, a rendelkezésre álló teret teljesen átfogó 
permetező korongot szereltünk fel az említett alnmíniumcső végére, 
s az ultraszürő kivezető tölcsérét egy vakuum-palackba vezettük. 
Horganybádogból, az ultraszűrőbe beleülő, alul-felül levehető fedél
lel ellátott hengereket készítettünk, amelyekben a terepen gyűjtött 
talajmintát szállítottuk. A laboratóriumban a fedeleitől megszaba
dított talajmintát fémburkával együtt az ultraszűrőbe tettük, és a 
mintára a csapok megnyitása által kb. 30 percig, eleinte 5 liternyi, 
később a természetes körülményeket jobban megközelítő másfél 
liternyi szénsavmentes desztillált vizet permeteztünk. A kísérlet 
lefolyása alatt a vakuum-szivattyú nem volt bekapcsolva, de mi- 
előtí a permetezést elindítottuk, gyönge légritkítást végeztünk, 
hogy a készülékben levő levegő és annak széndioxidtartalma a 
kísérletet ne zavarja. A mintán átbocsátóit víz eleinte bőven, később 
egyre gyöngébben csurgóit a gyűjtő edénybe. Az átáramoltatás 
végének azt az állapotot tekintettük, amikor a talajmintából már 
csupán egy csöpp cseppent le percenként. Ugyané talajjal az át- 
lúgozást 24 óra múlva megismételtük. Az összegyűjtött víz kémiai 
elemzését az alábbiakban közöljük.

1. Pomáz. A község Ny-i kijáratánál levő kőfejtő dachsteini 
mészkövét borító 50 cm átlagvastagságú talaj. A begyűjtött talaj
részlet vastagsága 30 cm. A mintavételt 10 nappal megelőzően volt 
jelentéktelen csapadék. Kilúg'zás 5 liter 20.9° C-ú vízzel.

Lúgossági fok: 0.65, karbonát-keménység: 1.17 №, összes
keménység : 5.04 №, szabad C02 : 29.00 mg/1, klórion : 6.0 mgl, 
szulfátion : 0.0.

l /а. Az előző talajmintának másodszori kilúgzása egynapi állás 
után, 5 1 21° C-ú vízzel. Az átáramoltatás végén rövid időre a 
vákuumszivattyút is bekapcsoltuk.

Lúgossági fok: 1.20, karbonát-keménység: 3.36 №, összes
keménység 3.30 №, szabad C02 : 11.76 mg/1, klórion: 5.0 mg/1, 
szulfátion : 0.0.

2. Pomáz. Talajminta az előző mintavétel helyétől kb. 50 in-re 
ÉK-re. Kilúgzás 5 1 22.2° C-ú vízzel.

Lúgossági fok: 0.38, karbonát-keménység: 1.06 №, összes
keménység: 1.96 №, szabad C02 : 10.38 mg/1, klórion: 6.2 mg/1, 
szulfátion : 0.0.

2/a. Az előző talajmintának másodszori kilúgzása egynapi állás 
után, 5 1 22° C-ú vízzel. Az átáramoltatás végén rövid időre a 
vákuum szivattyút is bekapcsoltuk.

Lúgossági tok : 0,72, karbonát-keménység : 2.20 №, összes
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