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Munkánk legnagyobb részét a földtani kutatás támogatására végzett 
különféle kémiai és fizikai vizsgálatok alkották. Szélesebb érdeklődést 
igénylő vizsgálati eredményeinket az illetékes geológus építi be saját 
jelentésébe vagy tanulmányába. Ezért részletes ismertetés helyett inkább 
csak általános képet adunk évi munkásságunkról.

Egész évben 135 teljes szilikátelemzést készítettünk el. A meghatáro
zott alkatrészek száma a 135 mintában összesen 1748 volt. Ezenkívül 
129 szilikátos kőzetben határoztuk meg külön a nátrium- és káliumtartal
mat.

A megvizsgált vasércminták száma 105, a mangánérceké 67, a pirittar- 
talmú ércmintáké 73. A különféle egyéb minták (dolomit, mészkő, homokkő, 
kaolin stb.) száma 132. Ezeknek az elemzéseknek a legnagyobb része 
részleges vizsgálat, de tekintélyes számban vannak közöttük teljes elem
zések is.

A vízföldtani kutatás támogatására 179 vízmintából készítettünk 
részletes kémiai elemzést. A 179 mintában meghatározott alkatrészek 
száma összesen 2639.

A színképelemzések száma 349, a differenciális termikus vizsgálatok 
száma 358. Gázelemzést 3, faj súly meghatározást 1 mintából készített 
a laboratórium.

A földtani kutatást támogató vizsgálatokon kívül mennyiségre ugyan 
kisebb, de ugyancsak jelentős munkája volt a vegyi laboratóriumnak az 
önálló kutatási témák kidolgozása. Ezek eredményeiről külön dolgozatok
ban számolnak be kutatóink, itt csupán a témák ismertetésére szorítkozunk:

1. ((Kőzetek és ércek titán- és mangántartalmának meghatározása Pulfrich- 
fotométerreh c. témánkat kőzet- és ércelemzéseink gyorsabbá, pontosabbá 
•és olcsóbbá tétele céljából dolgoztuk ki.

2. (íA szilikátelemzések reprodukálhatóságának és pontosságának koope
ratív vizsgálata» c. témánk képet ad laboratóriumunknak szilikátelemzések 
szempontjából nemzetközi viszonylatban is megfelelő színvonaláról. Képet 
ad továbbá arról is, hogy a klasszikus szilikátelemzési módszereket alkal
mazva, milyen alkotórészek reprodukálhatóságában vannak viszonylag a 
legnagyobb szórások. Végül pedig e munkánk eredményeképpen rendel-
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kezésünkre áll egy standard szilikátminta, amelyet többek között új mód
szerek kipróbálására lehet felhasználni.

3. «Gyógyiszapvizsgálatob c. témánk keretében 1954-ben a Balaton 
iszapját te ttük  vizsgálat tárgyává. Megállapítottuk, hogy kémiai és fizi
kai tulajdonságainál fogva balneológiái célokra alkalmas gyógyiszapnak 
minősíthető.

4. «Magyarországi bentonitok vizsgálata» c. téma kidolgozása során 
ebben az évben rendszeresen vizsgáltuk az istenmezejei bentonitot. Az elő
fordulás alsó- és felső-szinti átlagmintáin kívül számos egyedi mintának 
vizsgáltuk meg részben a montmorillonit-tartalmát, részben kémiai össze
tételét és Teológiai tulajdonságait. E vizsgálatok az előfordulás minőségére 
és minőségének változására adtak adatokat.

5. «Magyarországi gránitok nyomelemvizsgálata színképelemzéssel» c. 
témával kapcsolatban a Velencei-hegységből, Mecsekhegységből és Nógrád 
környékéről származó, összesen 39 gránitmintát vizsgáltunk meg szín
képelemzéssel 22 alkotórészre. A munka egyrészt a 22 elem eloszlásáról ad 
geokémiai képet, másrészt azokon a helyeken, ahol ércesedés jelentkezik, 
a további kutatásra adhat támpontokat.

6. «A dolomitok hőbomlásának mechanizmusa» c. témánk kidolgozásá
val kapcsolatban megállapítottuk az egyes szennyezéseknek a dolomi
tok hőbomlására gyakorolt hatását. Ezzel lehetőséget adtunk a dolomi
tok hőbomlásának ipari és módszertani szempontból egyaránt fontos be
folyásolására.

A vegyi laboratórium kutatóinak 1954-ben a következő dolgozatai 
jelentek meg nyomtatásban:

Csa jág h y  G.: A szilikátanalitika jelenlegi állása. II. rész. (M. Kém. Lapja 9. 3,. 
80. 1954.)

Csa já g h y  G.: Néhány hazai gyógyiszap présfolyadékának kémiai tulajdonságai és 
felhasználási lehetősége á gyógyászatban. (Hidr. Közi. 34. 1—2, 5. 1954.) 

Csa já g h y  G. és T o ln a y  Y .: A víz szulfátiontartalmának félmikro helyszíni meg
határozása. (Hidr. Közi. 34. 11—12, 511. 1954.)

F ö l d v á r in é  V ogl M.: Differenciális term ikus elemzés. (M. Kém. Lapja 9. 1, 5— 12. 
1954.)

F ö l d v á r in é  Y ogl M.: A szilikátkémia és geológia kapcsolata. (M. Tud. Akad.
Kém. Tud. Osztályának Közi. IV. 1—2, 115—124, 1954.)

F ö l d v á r in é  Y ogl M.: Agyagásvánvok kémiai és fizikai vizsgálata. (Földt. Közi. 
84. 1—2, 121—129. 1954.)

F ö l d v á r in é , Y ogi. M. (K l ib u r sz k y  B.-val): Neue grundsätzliche Gesichtspunkte 
zur Theorie und Praxis der Differencial-Thermoanalyse. (Acta Geol. Tom. IL 
Fase. 3—4. 1954.)

F ö l d v á r in é , Y ogl M. (Sztrókay K.-nal): A new stone meteorité írom Hungary. 
(Acta Geol. Tom. II. Fase. 3—4. 1954.)

S arló К .: Félmikro-eljárás ivó- és ásványvizek szulfátion-tartalmának kálium- 
palmitátos meghatározására igen sok nitrát és nátriumion mellett. (Hidr. 
Közi. 34. 5—6, 251. 1954.)

Símó B. (F le ps  Y. és E r d e y  L.-val): Szilikátos kőzetek foszfortartalmának meg
határozása. (M. Kém. Folyóirat, 60. 3, 1954.)

Simó, B. (F le ps  Y. és E r d e y  L.-val): Bestimmung des Phosphorpentoxydgehaltes. 
von Silikatgesteinen. (Acta Chim. Acad. Sei. Hung. Tom. Y. Fasc. i — 2, 81— 
89. p. 1954.)

T o l n a y , Y. (E r d é l y i J.-sál): Jarositc írom mount Gécsi. (Ácta Miner. Petr. YII. 
65. 1953/54.)
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L’ACTIVITÉ DU LABORATOIRE CHIMIQUE EN 1954.
Par G. Csa jág h y

La majeur partié de nos travaux étaient destinés á appuyer les re- 
cherches g'éologiques pár de divers examens chimiques et physiques. Les 
résultats de grand intérét de nos examens sont insérés dans les comptes- 
rendus ou mémoires des géologues. Pár conséquent, au lieu d'un exposé 
détaillé nous voulons présenter une image générale de notre activité.

Pendant Pannée 1954, nous avons exécuté 135 analyses complétes 
de silicates. Dans ces 135 échantillons, on a déterminé 1748 composants. 
En outre, on a déterminé á part la teneur en sodium et en potassium de 
129 roches á silicate.

On a analysé 105 échantillons de minerai de fér, 67 échantillons de 
minerai de manganése, 73 échantillons de minerai á pyrite. Les divers 
autres échantillons (dolomie, calcaire, grés, kaolin etc.) iont 132. Ces ana
lyses sont, pour la plupart, partielles, mais il у a, parmi elles, un 
nombre assez considérable d'analyses complétes.

Pour appuyer la recherche hydrogéologique, nous avons exécuté Гапа- 
lyse complétc de 179 échantillons d'eau. En 179 échantillons, on a déter
miné en tout 2639 composants.

Le nombre des analyses spéctroscopiques fait 349, célúi des analyses 
thermiques différentielles 358. Le Laboratoire a exécuté des analyses 
de gas de Í3 échantillons et la détermination du poids spécifique d'un 
échantillon.

Outre les examens qui devaient appuyer la recherche géologique, le 
Laboratoire a élaboré quelques thémes indépendants dönt le nombre est 
moindre, mais leur importance est également considérable. Nos cher- 
cheurs rendent compte des résultats de ces travaux dans de mémoires á 
part, ici nous résumons seulement les thémes:

1. Nous avons élaboré le théme «Dosage de la teneur en titáné et manga
nese des roches pár le photométre Pulfrich» afin de rendre nos analyses de 
roche et minerai plus rapides, plus précises et moins couteuses.

2. Le théme «Examen coopératif de la reproductibilité et de la précision 
des analyses de silicate» prouve qu'en ce qui concerne les analyses de sili
cate, notre laboratoire représente un niveau élévé, mérne dans le cadre 
international. Ensuite, il fait une idée des composants dönt la reproducti
bilité présente des différences relativement les plus grandes, siLonemploie 
les méthodes classiques de Fanalyse de silicate. Enfin, c'est un résultat 
de ce travail que nous avons obtenu un échantillon standard de sili
cate qui, entre autre, peut servir á l'essai des nouvelles méthodes.

3. Dans le cadre du théme «Examens de boues médicinales» nous avons 
analysé la vasé du Balaton, en 1954. On a constaté, qu'elle pouvait étre 
qualifiée de boue médicinale de pár ses propriétés chimiques et physi
ques.

4. Au cours de Félaboration du théme «Examen des bentonites de la 
Hongrie» cette année nous avons examiné, d’une maniere réguliére la



bentonite de Istenmezeje. Outre les échantillons de moyenne des horizons 
inférieur et supérieur de ce gisement, nous avons examiné en partié la 
teneur en montmorillonite, en partié la composition chimique et les prop- 
riétés rhéologiques de beaucoup d'échantillons individuels. Ces examens 
nous ont íourni des données sur la qualité de Госсштепсе et sur les chan- 
gements de cette qualité.

5. En connexion avec le théme «Examen spectroscopique des éléments 
sporadiques des granits de la Hongrie» nous avons examiné, pár Tanalyse 
spectroscopique, en tout 39 échantillons de gránit provenant de la Mon- 
tagne de Velence, de la Montagne Mecsek et des environs de Nógrád, afin 
d'y déceler 22 composants. D'une part ce travail présente une image 
géochimique de la répartition de ces 22 éléments, cTautre part il peut 
apporter des points d’appui aux recherches suivantes, dans les endroits 
ой Гоп a observé les traces de la minéralisation.

6. En connexion avec le théme «Le mécanisme de la décomposition 
thermique des dolomies» nous avons constaté Teffet des diverses impuretés 
sur la décomposition thermique des dolomies. Pár la, il sera possible dln- 
fluencer la décomposition thermique des dolomies, ce qui est important 
e t au point de vue de Findustrie, et du point de vue méthodique.

La liste des travaux de collaborateurs du Laboratoire Chimique, 
parus en 1954, est insérée dans le texte hongrois, p. 30.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ТЕЧЕНИЕ 1954 г.
Г а б о р  Ч а я г и

Преобладающая часть нашей работы состояла из проведения разнооб
разных химических и физических исследований для поддержки геологи
ческих исследований. Результаты наших исследований, заслуживающие 
широкий интерес, вставляются геологами в свои отчеты или научные 
статьи. Поэтому вместо подробного изложения о нашей годовой работе 
приводится лишь общая картина.

В течение 1954 г. были исполнены 135 полных силикатных анализов. 
Количество определенных составных частей в 135 образцах равнялось 
1748. Кроме этого содержание натрия и калия было отдельно определено 
в 129 силикатных горных породах.

Количество изученных образцов железной руды равнялось 105, 
количество образцов марганцевых руд — 67, а количество образцов 
пиритоносных руд — 73. Количество разнообразных других образцов 
(доломит, известняк, песчаник, каолин и др.) было равно 132. Большая 
часть этих анализов представляла собой лишь частичное испытание, но 
среди них встречается также значительное количество полных анализов.

Для поддержки гидрогеологических разведок подробному химическому 
анализу были подвергнуты 179 проб воды. Количество определенных 
составных частей в 179 пробах равнялось 2639.

Количество спектральных анализов равнялось 349, а количество
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дифференциальных термических анализов — 358. Лаборатория исполнила 
3 газовых анализа и 1 определение удельного веса.

Кроме исследований, проведенных для поддержки геологических 
исследований, хотя по количеству меньшую, но также значительную 
работу химической габоратории представляла собой разработка тем 
самостоятельных исследований. Результаты этих работ излагаются иссле- 
довательями в сепаратных статьях, поэтому здесь ограничиваемся приве
дением тем:

1. » Определение содержания титана и марганца в горных породах 
и рудах при помощи фотометра Пульфр эта тема была разработана 
для ускорения, уточнения и удешевления анализов пород и руд.

2. Тема «Кооперативное изучение воспроизводимости и точности сили
катных анализов» свидетельствует о том, что наша лаборатория с точки 
зрения силикатных анализов находится на надлежащем уровне даже в 
международном отношении. Она представляет картину и о том, что при 
применении классических способов силикатного анализа, в воспроизводи
мости каких составных частей обнаруживаются сравнительно наибольшие 
рассеяния. Наконец в результате этой работы в нашем распоряжении 
имеется стандартный образец силиката, который между прочим может 
быть использован для испытания новых методов.

3. В составе темы « Изучение лечебных грязей» в течение 1954 г. пред
метом исследований служил ил оз. Балатон. Было определено, что 
ввиду его химических и физических свойств, он может быть квалифици
рован пригодной для бальнеологических целей лечебной гразью.

4. В ходе разработки темы «Изучение венгерских бентонитов» в 
течение 1954 г. проводилось систематическое изучение бентонита, проис
ходящего из с. Иштенмезее. Наряду с средними пробами, взятыми из 
нижнего и верхнего горизонтов месторождения, было изучено содержание 
монтмориллонита в значительном количестве индувидуальных проб, а 
также химический состав и реологические свойства бентонита. Этими 
исследованиями были получены данные о качестве месторождения и об 
изменениях качества.

5. В связи с темой «Изучение второстепенных элементов в венгерских 
грапитах при помощи спектрального анализа» были проанализированы 
39 образцов гранита, происходящих из гор Веленце, гор Мечек и из окрест
ности с. Ноград, при помощи спектрального анализа на 22 составные 
части. Данная работа с одной стороны дает геохимическую картину о 
распределении 22 элементов, а с другой стороны на местах, где появляется 
оруденение, может дать указания к дальнейшим исследованиям.

6. В связи с разработкой темы «Механизм термического разложения 
доломитов» было определено влияние отдельных загрянений на терми
ческое разложение доломитов. Этим мы предоставили возможность по
влиять на термическое разложение доломита, что с промышленной и мето
дической точек зрения имеет одинаково важное значение.

Перечень опубликованных в 1954 г. научных статьей работников 
химической лаборатории приводится в венгерском тексте.
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