
Lapszemle

Földtani Kutatás, X V I . évf. 4. sz., 1973.

A  füzet a K G S T  Földtani Állandó Bizottsága 10 éves jubileumi ülésszakán elhangzott dele
gációvezetői előadásokról számol be. Bevezetőben M. Pelzsee áttekinti a Bizottság egész munká
ját a jelzett időközben, majd az egyes tagállamok delegációvezetőinek beszámolói következnek.

T . G .

Hidrológiai Közlöny, 54. évf. 6. sz., 1974. június

Puskás Tamás — Karsai Henrik: A  hidrológiai előrejelzést és a vízgazdálkodást szolgáló háló
zat automatizálásának eredményei, 273 — 280. o.

T . G .

Alföldi Olajbányász, X . évf. 7. sz., 1974. július

Márhoffer József: K G ST  tanácskozás a nagymélységű szénhidrogénkutatás karottázs-prob- 
lémáinak megoldására, 3. o.

A nagymélységű fúrások karottázs-munkálataiban szerzett hazai tapasztalatok nemzetköz i 
elismeréseként a K G ST  olaj- és gázipari állandó bizottságának ülése Magyarországot bízta meg 
a „Szelvényezési és perforálási műveletek végzése mély- és nagymélységű fúrásokban” tárgyú 
témában együttműködési javaslat kidolgozásának koordinálásával, illetve előterjesztésével.

A cikk beszámol az erre a célra az érdekelt felek szakértőinek június 17 — 22-től Magyar- 
országon tartott értekezletén jóváhagyott egyezménytervezetről és munkaprogramról. Az egyez
ménytervezet kidolgozása után a külföldi delegációk a hazai karottázs-bázisokkal ismerkedtek 
meg.

T . G.
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Lapszemle

Bányászati és Kohászati Lapok, Kőolaj és Földgáz, 7 (107) évf., 1974. május

Verő József: A  mértékegységek nemzetközi rendszere, az S í, 1 29 — 133 o.

A  tudománynak és a technikának az utóbbi évtizedekben végbement hatalmas arányú fej - 
lődése egyre sürgetőbbé tette valamennyi mértékegység világszerte érvényes módon való egysé
gesítését. A  cikk rövid visszapillantás keretében vázolja a fejlődést a CGS-rendszerből az M K S-, 
illetve MKSA-rendszeren keresztül a nemzetközi érvényű Sí-rendszer nemrégen bekövetkezett 
bevezetéséig, majd érdekes átszámítási példákat mutat be.

Szepesi József: A  geotermikus energia hasznosítása és a szakemberképzés Olaszországban, 
1 5 4 -1 5 5  0.

Napjainkban egyre több szó esik az energiaéhségről és egyre több érdeklődés fordul a v i 
szonylag új, illetve eddig nem, vagy csak, kisebb mértékben hasznosított energiaforrások felé. 
Az UN ESCO a pisai Nemzetközi Geotermális Kutatóintézetet bízta meg a nemzetközi „geoter- 
mális” mérnök-képzés (továbbképzés) megszervezésével, tekintettel arra, hogy Toscana geoter
mikus adottságaival kapcsolatban itt évszázados hagyományai vannak a geotermikus energia 
hasznosításának.

A  cikk áttekinti az itt folyó munkálatokat és a továbbképző tanfolyamok szervezését. 
1973. jan. 15. — és okt. 15. között már a negyedik ilyen tanfolyam zajlott le 10 résztvevővel 
(geokémikus, geológus, elektromérnök, gépészmérnök, olajmérnök, vulkanológus és egy geo- 
íizikus is, éspedig Romániából). A  vendégelőadók között magyar is volt.

T . G .
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Lapszemle

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 107 évf. 4. sz. 1974. április

Asszonyi Csaba: A  kőzetmechanika új felfogásáról II. Mechanikai kontinuumok általános 
mérlegegyenletei, 250 — 253 o.

A folyóirat előző számában közölt tanulmány folytatása.

T. G .

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 107 évf. 5. sz., 1974. május

Asszonyi Csaba: A  kőzetmechanika új felfogásáról III . Az anyagtörvény és a kontinuum- 
mechanika alapegyenletei, 325 — 332. o.

A folyóirat előző két számában közölt tanulmány befejező része.

T . G .

Mecseki Ércbányász, X I . évf. 14. sz. 1974. július 15.

G. I . :  Akik belátnak a föld mélyébe. Segítenek a műszerek. 3. o.

Beszámoló a szeizmikus módszer szerepéről a mélységi nyersanyagkutatásban.

T . G .
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Lapszemle

Bányászati és Kohászati Lapok, Kőolaj és Földgáz, 7 (107) évf. 10. sz., 1974. október

Szádeczky-Kardoss Elemér: A  természetes szénhidrogének kémiai összetétele és a földtani 
szerkezet. (Előadás a V II. Szénhidrogénbányászati Geokémiai Nemzetközi Tudományos K o n 
ferencián, Budapesten, 1973. szept. 30 —okt. 3.).

A  szerző az új globális tektonika alapján összefüggést állapít meg a táblás és szubdukciós 
tárolótípusok és a bennük elhelyezkedő szénhidrogének kemizmusa között.

A  táblás területeken történő szénhidrogén-akkumuláció mellett gyökeresen új és nagy je 
lentőséget tulajdonít a szubdukciós övék szénhidrogéntelep-képződést elősegítő hatásának.

Az elmélet értelmében oly mélységben is előfordulhat jelentős szénhidrogén-felhalmozódás, 
amelyben az eddig kizártnak tűnt. E  telepek feltárására szerző a robbantásos mélyfúrást ajánlja.

T . G .

S Z E R K E S Z T Ő  B IZ O T T S Á G :
Szerkesztésért felelős* Dr. Sebestyén Károly
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Czeglédi István, Deres J ános, 
Gerzson István, Hursán László, 
Lakatos Sándor, Dr. Posgay K á 
roly, Rádler Béla, Tóth Géza, 
Dr. Tóth Péter.
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