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DR. FÖLDVARINE VOGL MARIA

MÓDSZERFEJLESZTÉSÜNK CÉLKITŰZÉSEI 
ÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI

A munkamódszerek fejlesztése a tudományos és gyakorlati 
kutatásoknak olyan állandó tevékenysége és feladata, mely ter
mészeténél fogva soha nem fejeződik be, nem szűnik meg. Vál
toznak a feladatok, fejlődnek a minőségi és mennyiségi kivá- 
nalmak, a kutatások komplexitásának érdekében pedig növekednek 
az egyre újabb és korszerűbb vizsgálati módszerek bevezetésére 
irányuló igények. Laboratóriumainknak ezeket a kívánalmakat 
figyelembe kell venni és lehetőségeikhez képest ki kell elégí
teni .

A jelen összeállitás a módszerfejlesztő tevékenységünk 
utolsó éveinek eredményeit mutatja be. Ez úgy tekintendő, mint 
egy helyzetkép, mint egy állomás a folyamatos munkában, mely 
halad tovább, egyre újabb célkitűzések felé.

A módszerfejlesztést és az ebben elért eredmények közre
adását más, rokon intézmények anyagvizsgáló laboratóriumai is 
feladatuknak tartják.

A Szovjetunióban a földtani kutatómunka módszereinek 
továbbfejlesztésével külön intézmény, a Leningrádi össz- 
szövetségi Földtani Kutatásmódszertani Intézet foglalkozik. Ez 
az Intézet méreteiben, létszámában, de főleg a korszerű műsze
rekkel való ellátottságában túlhaladja az össz-szövetségi 
Földtani Intézetet.

A washingtoni Földtani Intézet kidolgozott módszereit idő
közönként megjelenő Bulletinjeiben teszi közzé. A berlini 
Földtani Intézetben végzett módszertani munkákról a német 
szakfolyóiratokból, továbbá a ZGI kiadásában megjelenő
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"Wissenschaftlich-Technischer Informationsdienst" c. időszaki 
folyóiratból értesülhetünk.

ügy tervezzük, hogy az Intézetünkben végzett módszertani 
munkákról időközönként mi is számot adunk. Jelen füzetben a 
geokémiai osztályon az utóbbi években végzett módszertani mun
káinkat közöljük.

Módszerfejlesztő tevékenységünk legfontosabb célkitűzése a 
korszerű geokémiai térképező munka és a területi ritkafémkuta- 
tás segitése. A korszerű geokémiai kutatás egyre nagyobb számú 
vizsgálati adatot igényel és ezek eredményeiből statisztikus 
értékelések alapján vonja le következtetéseit és fogalmazza uj 
megállapitásait. A geokémiai laboratóriumoknak tehát napjaink
ban fel kell készülni arra, hogy ennek az igénynek nagyszámú 
és sok információs adatot tartalmazó vizsgálat elvégzésével 
tegyen eleget. Nem szabad .azonban engedményt tennünk az elem
zések pontossága, megbízhatósága terén. Csak megbízható elem
zési adatokra támaszkodva lehet geokémiai provinciákat, 
nyomelem-anomália területeket kijelölni.

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a geokémiai kutatás 
eredményességének egyik alapfeltétele a laboratóriumi eljárá
sok gyorsaságának, korszerűségének, pontosságának Állandó fej
lesztése, alakitása.

Kémiai laboratóriumunk a kőzetelemzések főkomponenseinek 
vizsgálatával úgyszólván az Intézet fennállása óta foglalko
zik. A pontossági követelményt a múltban is szem előtt tar
tották, de emellett az utóbbi egy-két évtizedben egyre inkább 
fellépett a vizsgálati mintaszám növelésének sürgető igénye. 
Az utolsó 10 évben már lényeges előrehaladás történt ezen a 
téren, de az elért eredménnyel még nem elégedhetünk meg, to
vább kell fejlődnünk. Adott létszámkeretek, adott felszerelés 
és korlátozott férőhelyek mellett a módszer fejlesztése az 
egyetlen lehetőség arra, hogy az elemzések számát növelhessük.

Szinképelemző csoportunk arra törekszik, hogy vizsgálati 
eredményeinek pontosságát növelje és meghatározásait fokozato
san egyre több nyomelemre kiterjessze.
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Műszeres analitikai csoportunk felkészült arra, hogy né
hány, számunkra fontos elem nagypontosságu meghatározására 
fotometriás eljárást dolgozzon ki, illetve honosítson meg.

Miután geokémiai kutatómunkánknál elengedhetetlenül szük
séges a kőzetek ásványos összetételének kvantitatív vizsgálata 
és a nyomelemek ásványonkénti megoszlásának az ismerete is, 
módszert fejlesztettünk ki magmás kőzetek ásványos összetéte
lének mennyiségi diffraktométeres vizsgálatára. Ez eddig a 
Náray-Szabó féle eljárás alapján csak agyagos üledékekre volt 
kidolgozva.

Ezeket a célkitűzéseket és gondolatokat tükrözik az itt 
közreadott dolgozatok.




