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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K .

Horusitzky Ferenc: A vizsgálatok jelentőségét fokozza? hogy a fullerföld ha
zánkban nem ritka kőzet, sőt egyike a legelterjedtebbeknek. A Cserhátban éppen úgy 
megvan, mint Veszprém környékén a Bakonyban. A szarmatának egy jellegzetes 
szintjét képezi, mint egy Krakatau-szerű nagy területet hamuval borító kitörés tenger
alatti lüállási terméke. Érdekes lenne megvizsgálni, vájjon az errupcjiós centrum felé 
közeledve nem dbsül-ie a cirkon? (Erdély, Orsóvá)

Földvári Aladár: (Horusitzky hozzászólásaihoz.) A fullerföld a Kárpátokon 
(kívül is Lengyelországban ugyanebben a szintben meg van. A lengyelek az erdélyi dá- 
eitokkal hozzák összefüggésbe. A magyarországi fuÖerföldek nem egy szintbe tar
toznak. A tétényinél a herendi mélyebb rétegtani helyzetű, az orsovai pedig gabb- 
róból eredő kővelő.

Sztrákay Kálmán: A fullerföld Zr-tartalma az eruptív kőzetek átlag Zr 
tartalmával egyezik meg. Jelentősége csak a könnyű szeparálás! lehetőségben van, 
melynek révén Zr-du® frakció nyerhető. Eruptív kőzetekben cirkonszemek körül 
pleokróos udvarok vannak, melyeket radioaktív elem, valószínűleg Th okoz. Ezt a 
radioaktív elemet nem lehetne-e a Zr-dúe frakcióban nyomozni? H f-t is lehetne 
keresni a cirkonban.

Földvári Aladárné: A Th még nehezebben, gerjed, mint a Zr, csak röntgen- 
spektográffal mutatható ki. A Hf kimutatására is gondolt, de mivel a cjirkonban 
a Zr :Iíf arány 1:100, azonkívül a Hf nehezen gerjeszthető, kimutatása reménytelen 
volt. Vonalait kereste, de nem jelentkeztek. Hevesy és munkatársai a H f-t röntgen- 
spektográffal mutatták ki.
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Földvári A la d á r :  A Zr-dus frakciót Szalay Sándor Debrecenben, a Velencei- 
hegvségben alkalmazott Geiger-Müller számlál ó-eső vet megvizsgálta és nem mutatott 
rádióaktív hatást.

Jaskó Sándor: Felszíni vizsgálatok és fúrási at latok alapján a fullerföld1 Buda
pest környékén mindenütt meg van. Zsámlbéktól Bidskéig 1—2 cin, Sóskáinál 10 cm, 
Tétényben 20—50 cml vastagságban. Az egyik kőbányai [óvóhely ásásánál 5—-6 m 
vastag, technikailag nem megfelelő minőségű fullerföldet találtak.

Hormitzky Ferenc: Pilisvörösváran 8 m vastagságban tártak fel fullerföldet.
Vigh Gyula: A Ferencdomb triászában ie megtalálták.
Szelényi Tibor: Zr-tartahmi ásványok radioaktív hatását fényképlemezzel 

lehet kimutatni. Olyan gyenge sugárzást, melyet a Geiger-Müller számlálócső nem 
mutat, a fényképlemezen még nyomot hagy. Ezt ajánlja.

Sztrókay Kálmán: Ez a gondolat már régen felmerült. Az erdélyi bisztrai 
drágakőliomok cdrkond'us frakciója fénykép lemezen nem hagyott nyomot. Az anya
kőzetből kiszedett cirkonszemek nyomot hagytak, íelhát a kőzet szétesése és a homok 
szállítódása közben elvesztették radioaktivitásukat.
• Vigh Gyula: Kéri az előadót, folytassa megkezdett vizsgálatait.


