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A VEGYI LABORATÓRIUM 1961. ÉVI MŰKÖDÉSE
Irta : Csa já g h y  Gábor  

A laboratórium feladata
A vegyi laboratórium feladata, hogy az intézeti geológusok által 

begyűjtött kőzet-, ásvány-, érc- és vízminták kémiai és fizikai-kémiai 
vizsgálatát elvégezze. Amennyiben e feladatok elvégzése lehetővé teszi, 
a vegyi laboratórium specialistái önálló módszertani és geokémiai kutató
munkát is végeznek.

A laboratórium helyzete
Az 1961. évben a fent vázolt feladatok elvégzésére a következő 

személyi feltételek álltak rendelkezésre: 11 kutató, 2 laboráns és 2 be
tan íto tt munkás.

Felszerelés. A laboratóriumi felszerelés műszerezettség tekintetében 
eléggé korszerűnek mondható. Kvarc- és üvegprizmás spektrográf, láng
fotométerek, spektrofotométer, analitikai mérlegek, elektromos kemencék 
és szárítószekrények, valamint egyéb eszközök adnak nagy segítséget ku
tatóinknak.

A vegyi laboratórium vizsgálatai a következő 6 csoportra oszthatók fel:
1. Teljes elemzések a legalább 13 alkotórészre kiterjedő kőzetelem

zések. Az egyes alkotórészek meghatározását főleg a klasszikus szilikát- 
elemzési módszerekkel végzi a laboratórium, de felhasználja a műszeres 
analitika (lángfotometria, spektrofotometria, kolorimetria stb.) segít
ségét is.

2. Részleges elemzések a rendszerint 4—5, de 13-nál kevesebb alkat
részre kiterjedő kőzetelemzések. Végrehajtásuk az előbbi módon történik.

3. Az ún. gyorselemzések a legfeljebb 10 alkotórészre kiterjedő olyan 
kőzetelemzések, amelyekben az egyes alkotórészek meghatározása 
— beleértve a kovasavat is — főleg térfogatos módszerekkel történik.

4. A részletes vízelemzések során 17 vízalkotórészt határoz meg a 
laboratórium egy-egy mintában, nagyrészt az országos szabványban
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megadott módszerek szerint. E munkához is igénybe veszi a műszeres 
analitika (lángfotometria, kolorimetria) segítségét.

5. Színképelemzések. Főleg a kis mennyiségben jelenlevő elemek mi
nőségi kimutatására és kisebb mértékben mennyiségi meghatározására 
használatosak.

6. Differenciális termikus elemzések. A kőzetek ásványos összetételé
nek meghatározására és ezen belül főleg az agyagásványok kimutatására 
használjuk.

A laboratórium 1961. évi munkája
Az intézeti kutató osztályok munkájának támogatására, valamint 

iparági és egyéb külső megkeresésre 1961. január 1-től december 31-ig 
a következő vizsgálatokat végezte el a laboratórium:

Elkészült 424 teljes kőzetelemzés. Az ezekben meghatározott alkat
részek száma 6110 volt. A minták legnagyobb része az alábbi lelőhelyek
ről származik:

az andezit Telkibánya, Mád, Nagybózsva, Pusztafalu, Bódogszeg, Fony, 
Baskó, Boldogkőváralja, Recsk és Gyöngyössolymár környékéről; az andezit
tufa Pomázról; a riolit Tokaj, Bodrogkisfalud, Nagylózsa és Szászvár vidékéről; 
a riolittufa Tar, Sírok, Eger, Mogyoród, Máza, Szászvár, Komló és Zengővárkony 
területéről; a dacit Recskről; a dacittufa Sárospatakról; a bazalt Mindszentkálla, 
Badacsonytomaj, Szigliget, Kabhegy és Fonyód környékéről; a trachidolerit 
Csókakőről; az aleurit Pécs és Patacs környékéről; az agyag Tokod, Dorog, Orosz
lány és Sárisáp vidékéről; a nyirok Tokaj környékéről; a kaolin Sárospatakról; 
a homokkő Pécs vidékéről; a diatomús lufit Erdőhorvátiból; a mészkő Büdöskút, 
Sóskút, Vértessomlyó, Yároslőd, Sárisáp, Pécs és Zengővárkony vidékéről.

Elkészült 1009 részleges kőzetelemzés. Az ezekben meghatározott 
alkatrészek száma 3824 volt. E mintákból több mint 200 az ország kü
lönböző részéből begyűjtött mezozóos kőzetekből került ki, a többinek 
legnagyobb része az alábbi lelőhelyekről származik:

a homokkő Pécs, Badacsonyörs, Tokod és Nyergesújfalu vidékéről; az aleurit 
Dorog, Pécs és Ebszőny környékéről; az agyag Dorog és Pécs területéről; a márga 
Ebszőny és Piliscsév környékéről; a mészkő Zengővárkony és Pilisvörösvár vidéké
ről ; a dolomit Pécs és Pilisszentiván környékéről; végül igen sok részleges elemzést ké
szített a laboratórium az Esztergom, Ürkút, Szentgál, Vértessomlyó, Kőszeg, Szász
vár, Pécsbánya és Mád környékén m élyített fúrások különféle kőzetanyagából.

Az ún. gyorselemzéssel 492 kőzetmintában 4598 alkotórészt határo
zott meg a laboratórium. Ezek a minták csaknem teljes egészükben 
mélyfúrásokból, bányavágatokból és felszíni feltárásokból kerültek ki. 
Nevezetesen:

az agyag a hidasi és zengővárkonyi fúrásokból; a mészkő és márga a komlói, 
ófalusi felszíni feltárásokból, a zengővárkonyi, magyaregregyi, esztergomi és kesz- 
tölci fúrásokból és a városlődi Kakastaraj hegyről; a dolomit Esztergom, Kesztölc, 
Pilisszentlélek és Magyaregregy mélyfúrásaiból, valam int az ófalusi felszíni fel
tárásokból.

A részletes vízelemzések során 360 vízmintában 6112 alkotórészt ha
tározott meg a laboratórium. A vizsgálatok zömét az 1 : 100 000 és az
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1 : 200 000-es hidrogeológiai térképezés céljaira, kisebb részét a talaj
vízből történő öntözés lehetőségeinek tanulmányozására igényelték az 
Intézet geológusai. Iparági és egyéb külső megkeresésre 48 részletes 
vízelemzés készült.

A színképelemzések száma 578, a differenciális termikus elemzéseké 
pedig 811 volt. Az előbbieket legnagyobb részben külső megkeresésre, 
az utóbbiakat főleg az intézeti kutató osztályok számára készítették el 
a laboratórium specialistái.

A laboratórium a vele szemben támasztott igényeket ki tudta elé
gíteni és minden idejében átadott minta elemzését határidőre befejezte.

Az önálló kutatómunka terén az alábbi eredményeket érték el a 
laboratórium munkatársai.

1 . Csa j á g h y  Gábor  „A magyarországi mezozóos képződmények geokémiai 
vizsgálata” c. B á r d o s s y  GY.-gyel közös tém át befejezte. A tavaly kezdett kétévi 
munka során közel 6000 kémiai meghatározás készült el és befejeződött sok ezer 
mezozóos m intának a Na, K, Fe, Ti, Mn és a P elemekre történő statisztikus 
geokémiai kiértékelése koronként, hegységenként és képződményenként.

2*. Csa já g h y  Gábor  „Emlékezés Nendtvich Károlyra születésének 150. 
évfordulóján” címmel ta rto tt előadást a Földtani Társulatban. A hazai természet- 
tudományi mozgalmak jeles úttörőjének kőszén-, ásvány- és ásványvízanalitikai 
munkásságát összefoglaló tudom ánytörténeti tanulm ány a Földtani Közlönyben 
fog megjelenni.

3. F ö l d v á r in é  V ogl M. befejezte „Az ásványok dielektromos tulajdon
ságainak vizsgálata” c. tém a második részét, melyben az adszorpciós és szerkezeti 
víznek a dielektromos tulajdonságokra gyakorolt hatásával foglalkozik.

4. R a p p n é  S ík S. és F ö l d v á r in é  V ogl M. „A talajvizek rend
szeres nyomelem vizsgálata” c. munkájuk első szakaszát befejezték. Statisztikus 
módszerekkel feldolgozták két Duna —Tisza közi 100 000-es térképlap területé
nek nyomelemeit. Korreláció-számításaik eredményeként összefüggést állapí
to ttak  meg a vizek ionhányadosa és a vízadó réteg jellege között.

5. T o l n a y  V er a  „A kőzetelemzések néhány problémájáról” c. tanulm ányá
ban a szilikátelemzések során gyakrabban felmerülő nehézségekről számolt be.

6 . T o l n a y  V er a  és R a p p n é  S ík  S. „Ioncserélő gyanták alkalmazása a kőzet
elemzésben” c. munkájukban az ioncserélő gyantáknak a kőzetelemzés egyes 
fázisait gyorsabbá és pontosabbá tevő alkalmazási lehetőségeit ismertették^ 
különös tekintettel a zavaró anionok elválasztására és meghatározására. Dolgo
zatuk megjelent a M. Kémikusok Lapjának 1961. évi 12. számában.

7. T o l n a y  Vera  és R a p p n é  S ík S. „A természetes vizek szulfátion ta r ta l
mának meghatározása ioncserélő módszerrel” c. m unkájuk során egy új szulfát- 
meghatározási módszert dolgoztak ki, mely az eddigi eljárásoknál gyorsabb és 
bizonyos esetekben pontosabb is. Dolgozatuk a Hidr. Közi. 1961. évi 6 . számá
ban jelent meg.

8. R a p p n é  S í k  S. „ A z ioncserélők alkalmazása a vízanalitikában” címmel 
eljárást dolgozott ki a víz kationjainak meghatározására, nyomelemeinek dúsítá
sára és az elemzést zavaró alkatrészek eltávolítására. A dolgozat a Hidr. Közi. 
1961. évi 4. számában jelent meg.

9. R a p p n é  Sík S. „Részletes vízelemzések kiértékelése statisztikus mód
szerekkel” c. m unkájában, amelyet egyúttal doktori értekezésnek is benyújtott,, 
összefoglalta a vízelemzések statisztikus kiértékelésére alkalmas módszertani 
és ábrázolási eljárásokat. Módszerének használhatóságát 34, hajdúsági területről 
származó vízmintán m utatta  be.

10. N e m e s n é  V arga  S. és S z é k e l y  Á. „A karbonátos kőzetek agyagásvá
nyainak dúsítása az agyagásványszerkezet elroncsolása nélkül” c. dolgozata csat-
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lakozik egy tavaly befejezett és a Földtani Társulatban már ism ertetett hasonló 
című munkájukhoz. Ebben az évben a kationcserélő gyantával és a komplexonnal 
végeztek kísérleteket és ezek eredményeit foglalták össze.

L’ACTIVITÉ DU LABORATOIRE CHIMIQUE EN 1961
par

G. Cs a j á g h y

Pendant Fannée 1961 les collaborateurs du laboratoire chimique ont 
accompli les examens suivants partié pour appuyer Factivité des sec
tions de recherche de FInstitut et partié á la demande des entreprises 
industrielles et d’autres organisations:

Ils ont effectué 424 analyses completes. Le nombre des constituants 
déterminés au cours de ces analyses était 6110. Sous le terme „analyse 
complete” on entend des analyses de röche embrassant au moins 13 
constituants. La détermination de chaque constituant se fait par des 
méthodes analytiques, classiques, mais, au mérne temps, on se profité 
également de Fáidé prétée par la technique analytique instrumentale 
(photométrie á flamme, spectrophotométrie etc.).

On a accompli 1009 analyses partielles. Le nombre des constituants 
déterminés faisait 3824. Sous le terme „analyse partielle” on entend des 
analyses de röche, oil le nombre des constituants déterminés est ordi- 
nairement 4 á 5, mais toujours inférieur a 13. Ces analyses sont exécutées 
d’une maniére analogique aux analyses précédentes.

Par le moyen des analyses dites rapides, le laboratoire a déterminé 
4598 constituants dans 492 échantillons. Les analyses rapides représen- 
ten t des méthodes analytiques lesquelles embrassent, au plus, 10 cons
tituants et se basent principalement sur des déterminations titrimét- 
riques.

Au cours des analyses d'eau. détaillées le laboratoire déterminait 
6112 constituants dans 360 échantillons par des méthodes hongroises 
étalonnées.

Le nombre des analyses spectroscopiques utilisées principalement 
pour détecter les éléments présents en quantités mineures faisait 578 et 
célúi des analyses thermiques différentielles, destinées á Fexamen de la 
composition minéralogique des roches, était 811.

Dans le cadre du travail de recherche individuelle les collaborateurs du labora
toire ont élaboré les themes suivants: 1. G. Csa j á g h y  (en commun avec Gy . B ä r - 
d o s s y ): Examen géochimique des formations mésozo'iques de la Hongrie; 2. G. 
Cs a j á g h y : En mémoire de Károly Nendtvich á Foccasion de la 150e anniversaire 
de sa naissance; 3. M. F ö l d v á r i —V o g l : Examen diéléctrique des minéraux; 
4. S. R a p p - S ík -  M. F ö ldv ár i  -  V o g l : Examen régulier des oligoéléments 
des eaux souterraines; 5. V .T o l n a y  : Sur quelques problemes des analyses chimiques 
des roches; 6. V. T o l n a y  — S. R a p p - S í k : Application des résines d'échange 

cdhons dans Fanalyse de röche; 7. V. T o l n a y  -  S. R a p p - S í k : Détermination
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de la teneur en ions de sulfate par une méthode d'échange d'ions; 8. S. R app  -  Sík : 
Application des échangeurs d'ions dans Panalyse d’eau; 9. S. R ap p  — Sík : Evalua
tion des analyses d’eau détaillées par des inéthodes statistiques; 10. S. N em es  -  
V ar ga  -  Á. S z é k e l y : Enrichissement des constituants argileux des roches car- 
bonatées sans détérioration de la structure des minéraux argileux.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В 1961 г.
г. чаяги

В 1961 г. сотрудники лаборатории выполнили нижеследующие ана
лизы для поддержки работы съемочных отделов Института, а также по 
заказам промышленных и других организаций:

Они сделали 424 т. н. полных анализа. Количество определенных при 
этом компонентов составляло 6110. Под полным анализом мы подразуме
ваем анализы пород, охватывающие не менее 13 компонентов. Определение 
отдельных компонентов проводится путем классических аналитических 
методов с использованием инструментальной аналитики (пламенная фото
метрия, спектрофотометрия и т. п.)

Выполнено 1009 частичных анализов. Количество определенных при 
этом компонентов равнялось 3824. Под частичным анализом подразуме
ваются анализы пород, которые обычно включают определеие 4—5 ком
понентов, но количество определяемых компонентов все-таки меньше 13. 
Методика этих анализов аналогична методике полных анализов.

Путем так называемых скоростных анализов лаборатория определила 
4598 компонентов в 492 образцах пород. Скоростные анализы являются 
методами основывающимися на главным образом титрометрических 
определениях, распространяющихся на не более 10 компонентов.

В процессе детальных анализов воды лаборатория определила путем 
стандартных венгерских методов 6112 компонентов в 360 образцах.

Число спектральных анализов, главным образом примененных для 
выявления элементов, присутствующих в ничтожных количествах, состав
ляло 578, в то время как количество дифференциально-термических ана
лизов, предназначенных для изучения минералогического состава пород, 
равнялось 811.

В рамках самостоятельной исследовательской работы сотрудниками лаборатории 
были разработаны нижеследующие темы: 1. Г. ЧАЯГИ (совместно с Дь. БАРДОШШИ): 
Геохимическое изучение мезозойских образований Венгрии; 2. Г. ЧАЯГИ: Воспоми
нание о Кароле Нэндтвиче по случаю 150-летия со дня его рождения;*?. М.ФЕЛЬДВА- 
РИ—ФОГЛЬ: Диэлектрическое изучение минералов; 4. Ш. РАПП-ШИК и М. ФЕЛЬД- 
ВАРИ—ФОГЛЬ: Систематическое изучение микроэлементов грунтовых вод; 5. В. 
ТОЛЬНАИ: О некоторых проблемах анализов пород; 6. В. ТОЛЬНАИ н Ш. РАПП— 
ШИК: Применение ионо-обменных смол в анализе пород; 7. В. ТОЛЬНАИ и Ш. РАПП— 
ШИК: Определение содержания сульфатных ионов в природных водах путем метода 
ионного обмена; 8. Ш. РАПП—ШИК: Применение ионо-обменных смол в анализе 
воды; 9. Ш. РАПП—ШИК: Оценка детальных анализов воды путем статистических 
методов; 10. Ш. НЕМЕШ—ВАРГА н А. СЕКЕЛЬ: Обогащение глинистых минералов 
карбонатных пород без нарушения структуры глинистых минералов.




