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JELENTÉS AZ ÜLEDÉK KŐZETTANI LABORATÓRIUM 
1959. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

í r t a :  B Á h d o s s y  G y ö r g y

Az osztálynak az 1959. évben önálló tervfeladata nem volt, hanem 
az egyes térképező osztályok tervébe beépített anyagvizsgálati felada
tokat végezte el. Ezek részben részvizsgálatok voltak, melyek eredmé
nyeit a térképező osztályok dolgozták fel, nagyobbrészt azonban olyan 
komplex vizsgálatok, melyek eredményeit specialistáink maguk érté
kelték ki és készítettek róluk jelentést. A laboratórium létszáma az 
év végén a következő volt:

osztályvezető .................................................  I fő
mikroszkópiái sp ecia listák ......................... 8 fő
röntgenspecialista ........................................  1 fő
laboratóriumi k öze lv izsg .  részleg ...........  4 fő
csiszolóműhely ...............................................  3 fő
takarító ....................................................................  1 fő

összesen: 18 fő

Ezenkívül az Országos Földtani Főigazgatósággal kötött szerződés 
teljesítésére május hótól kezdve 2—9 fő havi szerződéses dolgozót fog
lalkoztattunk.

A laboratórium 1959. évi teljesítményét az 1. táblázaton m utatjuk 
be. Bár ez a teljesítmény jelentősen meghaladja az előző évit, mégsem 
tudta az Intézet igényeit maradéktalanul kielégíteni az egyre növekvő 
anyagvizsgálati szükséglet miatt.

Az osztály fő feladata a Mezozóos Konferencia anyagvizsgálati 
szempontból való előkészítése volt. A munka gerincét az a 205 típus
minta alkotta, amelyet gondos mérlegelés alapján választottak ki és 
gyűjtöttek be az egyes mezozóos területeket legjobban ismerő sztra- 
tigráfusaink. A mintasorozat felöleli a magyar mezozoikum egészét 
mind a földtani kor, mind a területi elterjedés tekintetében. A típus
mintákat a vegyi osztállyal együttműködve részletes vizsgálatnak vetet-
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Oldhatatlan maradék meghatározás IlOl-lel ...................................  676 77
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Homokkoptatottsági vizsgálat Miháltz-módszerrel........................... 53
Elektromos pll-mérés anyagelőkészítéssel ........................................  655
1 elektromos Eh-mérés (szovjet módszer szerint)............................... 75
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tűk alá. A vegyi osztály dolgozói teljes kémiai szilikátelemzést készí
tettek minden egyes mintáról. Osztályunkon részletes makroszkópos 
kőzetleírást készítettünk, majd vékonycsiszolat mikroszkópi vizsgá
lata alapján leírtuk a kőzet szövetét és főbb ásványait. Meghatároztuk 
a kőzet p,,-ját, fajsúlyát, térfogatsúlyát és porozitását is. Mivel mezo- 
zóos képződményeink nagyobb része karbonátos kőzet, a további vizs
gálatok előkészítése céljából sósavas oldási maradékot kellett készíte
nünk. Ez igen nagy munkát jelentett, mert tiszta mészkövek és dolo
mitok esetében 15—20 kg kőzetet is fel kellett oldani ahhoz, hogy néhány 
g oldási maradékot nyerhessünk. Meghatároztuk az oldási maradék 
százalékos mennyiségét és szemcseösszetételét. A 60 /4 -nál finomabb
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anyagból a vegyi osztály DTA-vizsgálatot, osztályunk pedig röntgen
vizsgálatot végzett. A 60 /г-nál nagyobb szemnagyságú anyagot mikro- 
mineralógiai módszerrel vizsgáltuk meg.

Végül az összes részvizsgálat felhasználásával kiszámítottuk a kőzet 
súlyszázalékos ásványos összetételét. Számításaink eredményeit minden 
egyes esetben összevetettük és egyeztettük a kémiai elemzés adataival. 
A vizsgálatsorozatot a földtani kifejlődés rövid leírása zárta le, melyet 
a gyűjtő geológussal közösen végeztünk el. Szükségesnek tart juk meg
említeni, hogy ez a vizsgálati anyag a Mezozóos Konferencia külföldi 
vendégei részéről nagy elismerésben részesült. Mellékelten bem utatjuk 
egy ilyen típusminta vizsgálati lapját (2. táblázat).

A típusminta sorozatot a múzeumi osztállyal és az egyes térképező 
osztályokkal együttműködve kb. 800 további mintával egészítettük ki. 
Ezekről vizsgálat nem készült, céljuk az egyes kőzetváltozatok bemu
tatása volt. A csaknem 1000 kézi példányból álló gyűjteményt a múzeumi 
osztállyal közös munkában rendszereztük hegységenként, koronként és 
fáciesenként csoportosított kiállítássá.

Egyéb munkáink a következők voltak:
Csánk E.-né és Sárközi Z.-né elkészítette a Csolnok 648. földtani 

alapfúrás részletes üledékkőzettani feldolgozását.
Ravasz Cs .-nk az Eilend 1., Mihályi Р.-né a Hidas 53. földtani 

alapfúrás üledékes kőzettani vizsgálatán dolgozott.
K ardoss F .-né a pécsi Széchenyi-, István- és Béke-aknából begyűj

tö tt alsó-liász kőszéntelepes rétegszelvények meddő kőzeteinek üledék
kőzettani vizsgálatát végezte el.

P aál Á.-né részletes kőszénkőzettani vizsgálatokat végzett az ajkai 
medence telepeiből begyűjtött kőszénmintákon.

N a g y  í . Z . - n é  végezte a röntgenvizsgálatokat az osztály keretein 
belül. Debye-Scherrer-kamrás próbafelvételeket készített és azokat 
ásvánvtanilag kiértékelte. Elsősorban agyagásványok meghatározását 
végezte.

Nos k e  О.-né a tatai, vértessomlyói és zirci kréta alapszelvények 
anyagán végzett üledékkőzettani vizsgálatokat.

Bárdossá" Gy . (Bőd M.-val közösen) folytatta az üledékes kőzetek 
oxidációs viszonyainak tanulmányozását és erről 1959 októberében 
a Budapesten megrendezett Nemzetközi Geokémiai Konferencián elő
adást tarto tt.

Az Országos Földtani Főigazgatósággal kötött szerződés értelmé
ben 16 fúrás üledékes kőzettani feldolgozását kezdtük meg. Ez a munka 
az 1960. tervévben fejeződött be.
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EACTIVITÉ DU LABORATOIRE DE LITHOLOGIE EN
1959
par

G y .  B á r d o s s v

Le Laboratoire a accompli cLune part des examens ä Lappul des 
groupes de cartographie, d’autre part s’occupa des täches indépenclan- 
tes de recherche. La fonction primordiale du Laboratoire fut la prépara- 
tion de point de vue d’essai de matériaux de la Conférence Internatio
nale sur le Mésozoique. Le point principal des travaux a été constitué par 
les 205 échantillons-types, récoltées par les stratigraphes, meilleurs 
Connaisseurs des territoires mésozoiques respectifs. En collaboration 
avec le Laboratoire Chimique nous avons accompli Lanalyse détaillée, 
de point de vue minéralogique, pétrographique et géochimique, de ces 
échantillons. Le tableau 2 représente la fiche d ’analyse d’un tel échan- 
tillon. La série des échantillons-types a été eomplété de 800 échantillons 
supplémentaires en vue de démonstration des variations de röche. La 
collection comptant prés de 1000 échantillons a été systématisée par 
montagnes, par ágé et par faciés en collaboration avec la Section Musé- 
ologique.

ОТЧЕТ О РАБОТАХ, ПРОВЕДЕННЫХ ОСАДОЧНО-ПЕТРОГРАФИ
ЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ В 1959 ГОДУ

ДЬ. БАРДОШШИ

Лаборатория выполнила работы частично для поддержки съемочных 
отделов, частично же выполнила самостоятельные работы. Главная за
дача лаборатории заключилась в подготовке с точки зрения петрографи
ческой обработки материалов Международной Конференции по Мезозою. 
Костяк работы лаборатории представляли 205 типичных образцов, собран
ных стратиграфами, лучшими знатоками отдельных мезозойских областей. 
Типичные образцы были в сотрудничестве с химической лабораторией 
подробно обработаны с точки зрения минералогии, петрографии и геохи
мии. Таблица 2 иллюстрирует лист изучения одного такого типичного об
разца. Серия типичных образцов была дополнена дальнейшими 800 образ
цами в целях демонстрации разновидностей пород. Коллекция, состоящая 
из почти 1000 ручных экземпляров была систематизирована, в сотрудни 
честве с музеем Института, по горным, массивам, возрастам и фациям.
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A  M A T R A - H E G Y S E G  Ö S S Z E V O N T  I Z O R A D I A C I O S  T É R K É P É
Szerkesztene: Vidacs Aladár 1960
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