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HOZZÁSZÓLÁSOK SZALAY SÁNDOR ÉS FÖLDVÁRI ALADÁR ELŐADÁSÁHOZ.

Kertai György: Előadó szerint a kálium radioaktív hatása jelentéktelen. Ez 
a gyakorlati geológusokat elkedvetleníthetné. 1941-ben megjelent irodalmi adatok 
»szerint (Zwerger, Sírmser) üledékes kőzetekben а К izotóp sugárzásának görbéje 
egyes rétegekre különböző lefutású, s így azok közötti megkülönböztetést lehetővé 
teszi. Homokos kőzetekben alig van K, míg agyagokban, ahol több adsorbeált К van 
jelen, jelentős értékeket mértek. 2—50Д) közötti К tartalmú kőzetek sugárzását 
Geiger—Müller számláló esővel gyakorlati sikerrel mérték Amerikában és a Szovjet- 
tmióban.

Szalay Sándor (válasz Kertai. György hozzászólására) : А К sugárzása mér
hető, de az előadott vizsgálatoknál sokkal erősebb sugárzást, mértek. Így statisztikusan 
kielégítő volt a 20 perces mérések eredménye, mélyben а К sugárzása csak a liibla- 
hafcár inagyságrendjében szerepel. Háromórás mérésekkel а К sugárzását is meg 
leheteti volna határozni, de nem az volt a cél. Fúrásban nagyobb pontosság érhető 
el, mert a kozmikus sugárzás nem zavar.

Kerlai György: Ügy tudja, а К sugárzása 2.7-ie, esetleg 5-re is felmehet.
Szalar Sándor: A móri árokra merőleges szelvényekben végzendő méréseknél az 

iárok peremét az aktivitás változása kiadná. A Szovjetunióban használták a radioaktív 
mérések et szerkezeti vonalak kimutatására. ; Sugárzás az árok, mentén»., feltétlenül na-, 
gyobbnak adódik. К sugárzás mérésével egykori szárazulatokat is ki lehet mutatni, 
aminek a dunántúli szénkutatásban lenne jelentősége.

Szalui Tibor: 1946-ban az Intézet vezetésének átvétele után feladatunkat abban 
látta, hogy az újjáépítéshez szükséges nyersanyagok kutatását előbbre vigyük. Nem 
zárkózhatunk vissza a tudós elefántcsont-tornyába, míg az ország érdekei a sürgős 
gyakorlati kutatást megkívánják. Gyakorlati kutatásokkal úgyis mindig kapcsolatosak 
új tudományos eredmények. Ennek a programnak megfelelően az Intézet több iolyan 
nyersanyag kutatásával foglalkozott, melyeket eddig nem végzett. Mikor Szalay Sándor 
azzal a kéréssel fordult Szálai Tiborhoz, hogy a radioaktív kutatás számára területen 
•ajánljon, a Velenclei-hegységet, Mecseket, Kőszeg—Rohon ci-hegységet, az ország 
északkeleti részeinek paleozói kőzeteit és a Duna homokját ajánlotta.

A Yelencei-hegységi kutatásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az eredmények 
tudományos jelentőségén túl pillanatnyilag az a légiontosabb kérdés, líogy a gyakor
lati probléma hogyan fogható meg. A geológiai kiértékelés a kontakt .palák felkuta
tását indokolja, melyek elhelyezkedésére a geofizikai mérések adhatnak támpontot. 
Ezek után kerülhet sor feltáró fúrás lemélyítésére, esetleges felhalmozódások fel
derítésére. Az eddigi eredményekből is kitűnik, néhány előfordulás kőzetének (Refcezi- 
kőfejtő, Erdősmecske) kiugróan magas effektusa. Ezek föllépésének okát ki kell ku
tatnunk, s ez remélhetőleg a célhoz is közelebb visz.

Az ország északkeleti részének paleozóos rögeivel kapcsolatban felhívja a figyelmet 
arra. hogy ezek, mint azt az Északkeleti Kárpátokról szóló munkájában kifejtette, 
egy különálló küszöbhöz tartoznak. Nagy örömére szolgált, hogy a Quaterly Journal- 
jban (1946) Sujkovs'.ky a Pripjet mocsarak környékén végzett i észle t vizsga ! a I a i tol be-
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számolva, Ugyanezt a különállást emeli ki a földcsík Kárpátokon kívüli szakaszán. 
Ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra. hogy ennek a szerkezeti egységnek 
mind az északi végénél, a Botteni-öböl és a Nova ja Zemja partján, mim? a déli 
végződésénél Afrikában, radioaktív elemek előfordulásait bányászák. Minthogy ennek! 
a szerkezeti egységnek az élete, fölépítése, környezetétől mindig különbözött, lehet
séges, hogy a kutatások itt több sikerre vezetnek. Ilyen szerkezeti különbségek tük
röződnek például abban is, hogy a Zempléni Szigethegység karbonja teljesen elüt a 
Bükk-hegységétől, amennyiben antracitét tartalmaz éppúgy, mint a küszöb volhiniai 
szakasza. Ogy lehet, az uránium-tartalom is jellegzetessége ennek a szerkezeti legy- 
ségnek, ezért ennek területét a kristályos alaphegységig érő fúrásokkal pontosan meg' 
kell kutatni.

Scherf Emil: Radioaktív méréseket paleozoikus törésvonalak kimutatására hasz
nálták, így Németországban a Zechsteini rétegek föltárásánál. A mérések 300— 400 
ш mélységig indikálták a töréseket.

Az olajkutatásban alkalmazott radioaktív mérésekkel kapcsolatban megjegyzi, 
hogy ott neu trón-sugárzással gerjesztett radioaktív sugárzásokat mernek.

Szelénvi Tibor: Felhívja a figyelmet arra, hogy éppen а К aktivitásának kiérté
kelésében az újabb kutatások jelentős változásokat hoztak. Gróf Tibor és Elén Gled.it.sch 
Oslóban legutóbb pontosan meghatározták а К felezési idejét, és azt , az 1941-ben a 
legpontosabb Matlauch—/Vtíge-táMázatban közölt érték felének állapították meg. Ezzel 
pedig kétszer akkora intenzitású sugárzás kapcsolatos.

Viktor lless méréseiben a kálium sugárzásának v árt és talált értékeiben nagyfokú 
diszkrepancia van, melyek két faktor szerinti eltérésre vezethetők vissza. Graf Tibor 
és Elén Gledilsch azt találták, hogy 4 оо alatti káliumtartalmú gránitnál a radioaktív! 
■sugárzás 50 ° и -át kálium okozza. .Fölteszi a kérdést, nem kellene-e az említett ada tok
kal az itteni mérések eredményeit összevetni.

Szalay Sándor (válasz Szelényi Tibor hozzászóláfiáWa) : A kálium fi- és у - sugárzást 
boosájl ki, elektron befogással és emisszióval bomlik. fi -sugárzásának keménysége 
kisebb, mint a rádium keményebb komponenseié. A Velencei-hegységben az átla
gosnál erősebb sugárzásokat mértek, így a kálium sugárzásának értékei a hibahatáron 
belül maradtak. Kísérletileg kivihető lett volna a mérések érzékenységének és pon
tosságának növelő e hosszabb mérések útján. Nem volt azonban célszerű a (mérések, 
pontosságát egyik faktor változtatásával aránytalanul megnövelni egyéb ki nem kü
szöbölhető pontatlanságok mellett, A hosszabb mérések statisztikusan eredményeznek 
nagyobb pontosságot ugyanis, lila a mért impulzusok száma rí, a statisztikai szórás 
^  У n. Nem kétséges, hogy az általunk mért sugárzás túlnyomó részben thoriumtól 
származott. A kálium nem ad emanációt, így az emanométeres mérésekben /nem is 
mutatkozhatott.

Kertai György (válasz Scherf Einil hozzászólására) : A gerjesztett radioaktivitás 
mérésekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy az olajgeológiában négyféle alkalmazásban 
használják a radioaktív méréseket.

1. Geiger—Müller számlálócsővel a íéteg rádióaktivitásának meghatározó át végzik
2. NaBe elem segítségével kibocsátott neutron sugárzás hidrogén ionokkal féke

zett hatásával előidézett magreakció sugárzását mérik Geiger—Müller számlálócsővel. 
Ennek az eljárásnak előnye, hogy lecsövezett fúrólyukban, a hidrogéngazdagság, vagyis 
az egyes rétegek szénhidrogén vagy víztartalma megkülönböztethető.

3. A fúrólyuk oementézisének magassága ellenőrizhető radioaktív mérésekkel, 
ba a cementhez előzőleg radioaktív anyagot kevertek.

4. A fúrómag víztartalmát és áteresztőképességét lehet mérni radioaktív anyag 
oldatának bepréselésévei, Ezeknél a méréseknél az egyes kőzetfajták különböző érté
keket adnak.

l‘úruy-1'(ifim Ferenc: A vitaülés új gondolatok egész halmazát vetette fel. A 
székesfehérvári fúrással kapcsolatban megjegyzi, hogy annak magas szénhidrogén és 
hélium-tartalma annakidején meglepetés volt és szerepet játszott abban, hogy a mos
tani ku'atásokkal kapcsolatban a figyelem a Velencei-hegységre terelődött. A kérdés 
még nincs megoldva. A hélium-tartalom radioaktív elemekkel összefüggésre utal, de 
a szénhidrogének így nem vezethetők le. Fontos, hogy a kutatások megindultak. 
Bár gyakorlati eredmény még nines, dé újabb vizsgálatok kiaknázására érdemes 
leletre is vezethet.
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Reméli, bogy a radioaktív kutatások új meglepetéseket fognak hozni. Különösen 
‘fontosnak tartja a szerkezted v onalak radioaktív menésekkel л aljó megkutatását. Itt morn 
^egyszerű törésekkel, hanem sok helyen, így a móri-árok esetében is, -rátolódással 
van dolgunk. Az eredmények remélhetőleg tektonikai elképzeléseinket a rögös tek
tonikától vjsszakanyarítják a takaros tektonika fele. Ilyen értelmezésben feleletet 
nyerünk majd mind! a só. minci' a szénhidrogének, mind a hélium eredetére, a székes- 
fehérvári fúrás esetében.

Mély tektonikai vonal mélyen fekvő eruptívum számára nyit utat. Ha <ennek 
radioaktivitása a felszíni kőzetekénél nagyobb, magasabb effektusokat kapunk a törés
vonal mentén s így a törésvonalak értéke is más megvilágítást kap.

Első helyen tartja fontosnak a bauxitok radioaktív vizsgálatát. Minthogy ezek 
a mi klímánk alatt a felszíni mállásból le nem vezethetők, esetleg radioaktív mérések 
alátámaszthatják a hidrotermális eredet feltételezését.

Üi gon d óla toknak mindig összefüggésük van gyakorlati és tudományos problé
mákkal. Ezek a kutatások is számos problémára irányították a figyelmet. A geoló
giában problémák mindig voltak és lesznek, megoldásuk sorrendjét gyakorlati jelentő
ségük dönti el.

fíartkó Lajos: Felteszi a kérdést, bogy csak a paleozoós eruptív uniók uak 'van-e 
radioaktív hatásuk, vagy tekintetbe jöhetnek-e a mezozoikum eruptív urnái is? így első
sorban а Вühk-hegységre gondol.

Földvári Aladár (válasz Barthó Lajos hozzászólására): A legújabb amerikai iroda
lomban adatok jelentek meg, hogy radioaktiv anyagok előfordulása mindig savanyú 
ce uptív irmokhoz \ai köt\e. Nem valószínű, l.ojy  hazai bázikus cm  up tív urnáink kivételt 
képeznének.

Szalay Sándor: Általában savanyú kőzetek sokkal aktívabbak, mint a bázikusok. 
Következik ez abból is, hogy a földkéregben lefelé hal adva a radioaktivitásnak szük- 
íségképpein csökkenni kell, különben a föld belsejében több meleg termelődne, 
mint amennyit a felszíni lehűlés elvoni, s így a földkéreg hőmérséklete állandóan 
emelkedne.

Jolly elképzelése szerint ez a csökkenés a mélység felé exponenciális. Pontos 
adatunk erre vonatkozóan nincsen. Jolly különben a kontinensek emelkedését és süly- 
lyedését, valamint vízszintes elmozd'ulá át a radioaktív hőtermelés olvasztó hatásával 
hozza összefüggésbe.

Gyalay Zoltán: Törésvonalak mélységének megállapításánál elektromos vezető- 
képesség mérépeket lehetne alkalmazni. Törésvonal mentén feltétlenül nagyobb a ned
vességtartalom, mint a tömör kőzetben, így a v ezetőképességnél ugrásszerűen változnia 
kell. Kfilönbséget idéz elő -ezenkívül a törésvonal mentén az is, hogy a tömör 
kőzetben a su ц ár zás ionizáló hatása nem juthat olyan mértékben kifejezésre, mint 
hasa déle mentén.

Szalay Sándor (válasz Gynlay Zoltán hozzászólására) : A kérdést nem ismeri, 
nem foglalkozott vele.

Földvári Aladár: A felmerült kérdésekkel kapcsolatban hangsúlyozni kívánja, 
hogy a radioaktív mérések, eltérőleg minden egyéb geofizikai mérőmódszertől, nem1 
jszummációfs hatásokat regisztrálnak, hanem egy meglehetősen vékony felszíni réteg 
kisugárzását. Elfedett törésvonal nagyobb radioaktivitása így a mérésekben nem je
lentkezhet. Törésvonalak nagyobb radioaktivitása nem onnan ered, hogy mélyben 
nagyobb -a radioaktivitás, hanem a törésvonal mentén vándorló oldatokból kiválóit 
vasoxid csapadékban a radioaktiv anyagok abszorbeálódnak.

Homokos kőzetekben mért kisebb radioaktivitás, mely muszkovitban kémiailag 
kötött káliumra vonatkozik, szemben az agyagos kőzetek adszorbeált káliumának na
gyobb értékeivel, nem vezethető-e vissza arra, hogy a kétféleképpen kötött kálium 
különböző sugárzást bocsát ki?

Szalay Sándor (válasz Földvári Aladár hozzászólására): Kémiai kötésbeli különbség 
eltérést nem okoz egy elem radioaktív sugárzásában.

Törésvonalak azáltal jelentkeznek a radioaktív mérésekben, bogy a törés mentén 
radioaktív anyag vált ki vagy pedig a két szárny kőzetének különböző az aktivitása
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Vigh Gyula: Azt hiszem, általános véleménynek adok kifejezést, ha megállapítom. 
Hogy örömmel hallgattuk az előadó urak nagyfontosságú vizsgálatairól szóló beszámoló
ját és ha gyakorlati eredményt még nem is tudtak e vizsgálatok felmutatni, tudo
mányos szempontból nem lekicsinylendő az a lehetőség, hogy a gránitok korát meg 
tudjuk e vizsgálatok segélyével állapítani, ami lehetővé teszi a különböző hegységek 
gránitjainak azonosítását. Ennek különösen a gránitokkal kapcsolatos ércelőfordulások 
lehetőségére való következtetés szempontjából lehet gyakorlati je In tősége, s kívánatos 
hogy ily vonatkozásban a vizsgálatok tovább folytathassanak. Kérem is az előadó 
urakat, hogy vizsgálataikat a jövőben is folytassák és eredményeikről a jövőben i,“ 
tájékoztatni szívesek legyenek.


