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A hazai bányabelí geofizikai mérések 
helyzete a szén- és bauxitbányászatban

A közlemény a szén- és bauxitbányászatban vég
zett kutatások és kutatóhelyek rövid áttekintése után 
összefoglalja azokat a kívánalmakat, illetve feladato
kat, amelyek a kutatógeofizikusokat új, speciális föld 
alatti, bányabeli módszerek és műszerek kifejlesztésére 
ösztönözték. Ismerteti a kifejlesztett szeizmikus és 
geoelektromos módszerek lényeges elemeit és az a l
kalmazásuk feltételeit. Röviden foglalkozik a bánya- 
beli fúrások szelvényezésével, továbbá a geotermikus 
módszer lehetőségeivel. Elemzi a hazai bányageofi- 
zika helyzetét és javaslatot tesz a kutatások intenzi- 
fikálására és az alkalmazásuk körének szélesítésére.

1. A FEJLŐDÉS ÁTTEKINTÉSE, 
ELVÁRÁSOK

Valószínűleg nemcsak hazai viszonylatban 
voltak úttörő jellegűek azok a bányabeli geo
fizikai mérések, amelyeket Pékár Dezső a Sal
gótarjáni Kőszénbánya RT. Reimann aknája 
területén 1928-ban Eötvös-ingával végzett Do
rogon, a triász mészkőaljzat vágatok alatti, víz
zel töltött, nagyméretű karsztos üregeinek fel
kutatására [1].

E korai kísérleteket meglehetősen elhúzódó, 
helyi jellegű és így koordinálást is nélkülöző 
fejlesztés követte. Intenzívebbé a 60-as évek 
második felétől vált, ami összefügg a Mecseki 
Szénbányák Kutatási Osztálya, az Eötvös Lo- 
ránd Geofizikai Intézet, a Bányászati Kutató 
Intézet, a NME Geofizikai Tanszéke, az Orszá
gos Földtani Kutató és Fúró Vállalat ilyen irá
nyú tevékenységének fokozódásával. Megjegy
zendő, hogy a Mecseki Ércbányászati Vállalat
nál a megalakulástól kezdve rendszeresen vé
geztek az uránbányászat jellegének megfelelő 
bányabeli geofizikai méréseket. A vállalat geo
fizikusainak a bányabeli tapasztalataikra épít
ve nagy szerepe volt a bányageofizika más te
rületekre történő kiterjesztésében. Jelentős 
előbbre lépés volt, amikor szénbányászati vál
lalatok geofizikus csoportokat alakítottak, illet
ve néhány geofizikust alkalmaztak. 1979-ben 
megalakult a MTA Geofizikai Tudományos Bi
zottságának Bányageofizikai Szakbizottsága, 
valamint a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
Bányageofizikai Bizottsága.

A fejlődés menete legjobban az egymást kö
vető bányageofizikai ankétok nagyrészt publi
kált anyagán követhető nyomon. Az eredmé
nyeknek 1980-ig szinte teljes áttekintését adja 
— a felszíni geofizikai módszerek alkalmazásá
val együtt — a NIMDOK Bányaipari Szakiro
dalmi Tájékoztató két geofizikával foglalkozó 
kötete [2]. A kiadványok megjelentetése egy
ben azt is tükrözi, hogy az iparág legfelsőbb

irányítása is sürgette a bányageofizika széle
sebb körű bevezetését.

Az egymást követő ankétokon a szén- és 
bauxitbányák földtani kutatását irányító geoló
gusok és a bányászat menetéért felelős bánya
mérnökök kifejtették elvárásaikat a bányabeli 
geofizikai kutatásokkal szemben. Ezek átfo
góan a következők szerint csoportosíthatók:
— A széntelep tektonizáltságának, földtani és 

minőségi inhomogenitásainak geofizikai fel- 
térképezése a vágatokkal feltárt fejtési 
pásztákban;

— A fekü és a fedü vízvédelmi, esetleg szi
lárdsági szempontú geofizikai vizsgálata;

— A geofizika alkalmazása a bányabiztonsági 
feladatok megoldásában, a kőzettömegen 
belül lejátszódó fizikai folyamatok geofizi
kai követése;

— Kőzetmechanikai, Teológiai és más kőzetfi
zikai és minőségi paraméterek meghatáro
zása a telepre és kísérő kőzeteire;

— A bányatérségek környezetében a feszültség 
eloszlásának és a bányaművelés menetével, 
módjával való összefüggésének, időbeli vál
tozásának geofizikai meghatározása;

— Előfúrások geofizikai szelvényezésének meg
oldása ;

— Speciális bányamérési problémák — például 
elferdült fúrólyukak megkeresése — megol
dása.

A felsorolt feladatoknál a mérendő paramé
terek és a belőlük levezetendő információ sa
játosságai, a teljes geometriai térben történő 
kutatási metodika, a mérési rendszerek korlá
tozott telepítési lehetősége, a bányabeli munká
val kapcsolatos zavaró objektumok és zajok 
megléte, a biztonsági előírások olyan eltérést 
jelentenek a rutinszerűen alkalmazott felszíni 
mérésekhez képest, hogy komolyabb műszer- 
és módszerfejlesztés nélkül megoldásuk nem 
lehetséges.

Emiatt kényszerültek a bányageofizikával 
foglalkozó intézmények úgy az elmélet, mind a 
megvalósítás és alkalmazás szempontjából ki
mondottan összetettnek tekinthető kutató-fej
lesztő munkára. A megbízók és felhasználók 
lehet hogy nem is érzékelték ennek nehézségi 
fokát és arra számítottak, hogy a felszíni ku
tatásnál jól bevált módszerek könnyen és rövid 
idő alatt átvihetők a bányabeli kutatásokra.

Nyugodt lelkiismerettel állítható, hogy a 
magyar bányageofizikai módszer- és műszer- 
fejlesztés nemzetközi összehasonlításban is 
megállja a helyét és külföldön is elismert.
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2. A MÓDSZER- ÉS MŰSZERFEJLESZTÉS 
LÉNYEGESEBB EREDMÉNYEI

2.1 Bányabeli szeizmikus módszerek

A  szeizmikus módszerek a kőzetek rugalmas- 
sági-reológiai sajátságain alapulnak. A kőzetek 
eltérő tuljadonságokkal rendelkeznek, illetve 
a kőzeteket érő külső hatások azokat valami
lyen mértékben megváltoztathatják. A kérdés 
az, hogy a kőzettestek közötti, vagy a kőzettes
ten belül létrejövő sebesség, ill. abszorpció
különbség elegendő nagy-e ahhoz, hogy az ál
taluk fellépő hullámterjedési idő és amplitúdó
különbségeket meg is tudjuk mérni. Esélyeink 
növekednek akkor, ha:
— szeizmikusán „nyugodt” környezetben dol

gozhatunk,
— „vizsgálatunk tárgyához” minél közelebb 

juthatunk,
— a földtani felépítést — szeizmikus szem

pontból — legjobban közelítő még „kezel
hető” modellt képesek vagyunk megtalálni,

— az adott modellre optimális észlelési rend
szert és módszert választunk,

— hatékony feldolgozási és értelmezési eljárá
sok vannak birtokunkban,

— a tervezés-észlelés-feldolgozás-értelmezés 
folyamatában keletkező és „tovaterjedő” 
hibák természetét ismerjük.

Az első kettő feltétel indokolja a szeizmikus 
módszerek bányabeli alkalmazását, az utób
biak pedig a hozzátartozó módszerfejlesz
tést és az elméleti munkát sarkallják.

A hazai mélyművelésű szén- és ércbányá
szatban meglévő sokrétű bányaföldtani, terme
lésvezetési és bányabiztonsági feladatok megol
dására a szeizmikus módszerek több változatát 
fejlesztették ki.

Bányabeli reflexiós szeizmikus kutatásról ol
vashatunk beszámolót 1984-ből [3]. Kidolgozták 
a szeizmikus hullámok visszaverődésén alapuló 
reflexiós bányabeli mérés metodikáját és ada
tainak hatékony, számítógépes feldolgozását. A 
reflexiós mérések vágatokból laterális és verti
kális értelmű kutatást is lehetővé tesznek és 
alkalmazhatók például a telepet átszelő vetők, 
a védőréteg vastagságának, az aljzat reliefjé
nek kutatásában.

A szeizmikus refrakciós eljárás a hullámok 
megtörését hasznosítja. Csak akkor alkalmaz
ható kőzettestek közötti határfelületek megha
tározására, ha az észleléstől számítva távolabb
ra eső rétegben nagyobb a testhullámok terje
dési sebessége, mint a közelebb elhelyezke
dőében. Ez a feltétel a mészkő (ill. dolomit) és 
a rátelepült összletek tekintetében általában 
teljesül. A védőréteg vastagságának vizsgála
tára ez a módszer is alkalmazható [3]. A védő
réteg-vastagságra kvalitatív információk nyer
hetők a vágatok közötti refrakciós átvilágítások 
tomográfiái feldolgozásával (1. ábra) [4]. A 
mélyművelésű bauxitbányászatban igen fontos 
földtani feladat a bauxitfekü minél pontosabb 
térképezése a termelésvezetés érdekében. Noha 
a módszer alkalmazásának kőzetfizikai feltéte
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lei adottak, a határfelület nem „éles” (átmeneti 
zóna) szeizmikus szempontból [5], valamint sze
szélyes, hirtelen változásokkal tarkított lefutá
sú. Ennek következtében a refrakciós mérések 
megfelelő pontosságú értelmezése nehéz.

A  szeizmikus bányabeli módszerek közül a 
szénbányászatban leginkább elterjedt a telep- 
hullámmódszer. Azon a majdnem mindig tel
jesülő kőzetfizikai feltételen alapul, hogy a 
széntelepben a testhullámok kisebb, a mellék
kőzetekben nagyobb sebességgel terjednek. Eb
ben az esetben a telepben keltett rezgések 
energiájának nagy hányada a telepbe zártan 
terjed tova jelentős csillapodás nélkül, így a 
telephullámok kinematikai és dinamikai jel
lemzőiben beálló változások a telepbeli inho
mogenitások megjelenésére vezethetők vissza.

Az első hazai kísérletek 1972—73-ban tör
téntek az NME Geofizikai Tanszéke és a 
MÁELGI kivitelezésében. Napjainkig szinte va
lamennyi hazai bányában kipróbálásra került. 
Az első kísérleti méréseket követően megin
dult külföldi tapasztalatokra is épülve, a hazai 
viszonyoknak megfelelő módszer- és műszer- 
fejlesztés, majd egyes területeken az alkalma
zás. Erről számos publikációt találunk [2, 4,
6—13, 10]. A hazai elméleti kutatások nagy
mértékben hozzájárultak a telephullámok sa
játságainak és a rétegsor paraméterei kapcso
latának tisztázásához. Különösen fontos ez a 
kedvezőtlen földtani adottságok miatt.

A hullámvezetés kialakulásának feltételeként 
már említett sebességkontraszt puszta meg
léte ugyanis nem elegendő a telephullámok 
eredményes alkalmazásához. Kis sebesség
kontraszt esetében például a hullámvezetésben 
a szénteleptől távolabb eső rétegek is részt 
vesznek, befolyásolják a telephullámok jellem
zőit. Hazánk telepes összleteinek többségében 
ez a helyzet. Az ilyen közegben terjedő telep
hullámok tulajdonságainak leírásához bonyo
lultabb többréteges hullámvezető csatornamű" 
deliek használata szükséges.

A csatornamodell nem kellő ismeretéből té
ves értelmezés is következhet. A teljesség igé
nye nélkül néhány ilyen esetet ismertetünk.

Ha a telepes összlet három réteggel közelít
hető (fedő-telep-fekü) és a mellékkőzetekben a 
testhullámok sebessége különböző, létezik egy 
ún. levágási (cut-off) frekvencia, amelynél ki
sebb frekvencián nem létezik telephullám. 
Kedvezőtlen esetben az abszorpció nagy frek
venciákat csillapító hatása és a levágási frek
vencia léte által meghatározott szűk frekven
ciasáv gyorsan csillapodó hullámterjedést en
ged csak meg. Az ilyen körülmények között 
terjedő telephullámokat csak nehézségekkel 
használhatjuk [9].

Előfordul az is, hogy a telep közvetlen fekü- 
jében olyan „réteg” található, amelyben a test
hullám terjedési sebessége a telep és mélyfeküé 
közé esik. Ekkor olyan a hullám vezetés sajá
tossága, hogy jól mérhető telephullámösszetevő 
a telepből és közvetlen feküből álló „kétréte- 
ges csatornában” terjed. Ezért még a telepet 
teljesen elvető vető esetén is „jól átvilágítható”
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maradhat a telepes csoport. Jelentős hibákat 
követhetünk el az értelmezésben, ha például a 
fenti modell közvetlen feküjében található ré
tegben a testhullámsebesség folyamatosan vál
tozik, mi azonban — a szokások szerint — 
konstans átlagsebességet rendelünk hozzá.

Veszélyeket rejt magában az egymáshoz vi
szonylag közel elhelyezkedő, két telepet tartal
mazó összlet. Ebben az esetben, ha a két telep- 
beni sebesség különböző, előfordulhat, hogy a 
telephullám energiája éppen abban a telepben 
koncentrálódik, ahol nincs vágatrendszer ki
építve, így a közvetlen megfigyelésre sincs 
mód. Ez a jelenség oka lehet annak, hogy za
vartalan telepet átvilágíthatatlannak minősít
hetünk.

További igen széles körben alkalmazott el
járásokat a szeizmikus átvilágítás gyűjtőfoga
lom körébe csoportosíthatjuk. Idetartoznak a 
telephullámmódszer változatai, illetve a longi
tudinális és transzverzális testhullámok meg
figyelésén nyugvó eljárások. Ezekkel a mód
szerekkel a hullámok által átjárt kőzettestek
ben meglévő inhomogenitások térbeli lehatáro
lása, az egyes kőzetparaméterek (sebességek, 
abszorpció) időbeni változásának nyomon köve
tése lehetséges. A szeizmikus átvilágítások 
módszerei igen változatosak (pl. vágat-vágat, 
fúrólyuk-vágat, felszín-vágat stb.) gyakorlatilag 
elválaszthatatlanok a szeizmikus tomográfiától.

Az utóbbi évtized bányageofizikai gyakorla
tában mind külföldön, mind hazánkban egyre 
nagyobb szerephez jut a szezimikus tomog
ráfia. Ismeretes, hogy a tomográfia mint mód
szer olyan mennyiségek területi vagy térbeli 
eloszlásának meghatározására alkalmas, ame
lyeknek sík- vagy térgörbén vett vonalinteg
ráljai mérhetők, vagy a mérési adatok alapján 
meghatározhatók. A szeizmikában leggyakrab
ban a rugalmas hullám futási idejét különböző 
sugárutak mentén mérjük és a kapott adat- 
rendszerből a hullám terjedési sebességét hatá
rozzuk meg. A két mennyiség között a

összefüggés áll fenn, azaz a terjedési idő а Г 
(általában görbült) sugárút mentén, annak 
minden pontjában érvényes fázissebességről in
formációt hordoz. Ez az információ csak nagy
számú, a vizsgált területet (vagy térfogattarto
mányt) sűrűn és minden lehetséges irányban 
átszelő sugárutak alkalmazásával olvasható ki. 
Az erre kidolgozott tomográfiái algoritmusok 
két részre oszthatók: transzformációs és sor- 
fejtéses eljárások. A bányaszeizmikus gyakor
latban a sorfejtéses módszerek alkalmazása ter
jedt el. Az idetartozó módszerek közül a cel
lánként konstans függvények szerinti sorfej
tésen alapulnak az ART (Algebraic Reconstruc
tion Technic) és a SÍRT (Simultaneous Itera
tive Reconstruction Technic). A Legendre és 
Csebisev polinomok, ill. hatványfüggvények 
[16] szerinti sorfejtés alkalmazásával is haté
kony algoritmusok dolgozhatók ki.

A tomográfiát az teszi bányabeli vizsgálatok
ra különösen alkalmassá, hogy két pont (forrás 
és érzékelő) közötti hullámúton integrált ada
tokból lokális mennyiséget (az integranduszt) 
határoz meg. Ezáltal elegendő a méréseket a 
vizsgált terület határán — bányavágatokban, 
fúrólyukakban — végezni, a tomográfiái re
konstrukció eredményeként mégis a terület bel
sejéről kapunk információt. A rekonstruált 
mennyiségek (fázissebesség, abszorpciós tényező) 
a tektonikai viszonyokat, a kőzetnyomás válto
zását, a kőzet fellazulását stb. tükrözhetik.

A hazai szeizmikus tomográfiái fejlesztések 
a Mecseki Szénbányák Vállalat Kutatási Köz
pontja és az ELGI együttműködésében indultak 
meg azzal a célkitűzéssel, hogy a széntelep fel
lazult, ill. ép zónáit elkülönítsék [14]. A kuta
tásnak a gázkitörés-veszély elhárításában igen 
nagy szerep jutott [15]. A további fejlesztések 
a Mecseki Szénbányáknál kis számítógépes to
mográfiái módszerekre irányultak, hogy a ru
tinszerű mérések gyors kiértékelése lehetővé 
váljék [16]. A feszültségállapot időbeli válto
zásának követésére eredményesen alkalmaztak 
sebességtomográfiai módszert a [17] dolgozat 
szerzői. A telephullám abszorpciós tényezőjé
nek tomográfiái rekonstrukciójával a széntelep 
fellazult zónáinak kimutatásáról olvashatunk a 
[18] dolgozatban.

A szeizmikus tomográfia bányabeli alkalma
zása terén még további kihasználatlan lehető
ségek vannak. Az utóbbi években felszíni szeiz
mikus kutatásokban jelentős eredményeket 
mutatott fel a reflexiós tomográfia. Ennek te
lephullám szeizmikus adaptálása mindenkép
pen indokolt. Alapos vizsgálatokat igényel a to
mográfiái szempontoknak bányabeli körülmé
nyek között leginkább megfelelő mérési rend
szer kialakítása, ill. annak elemzése, hogy to- 
mográfiailag nem optimális mérési elrendezés 
(a terület nem elég sűrű és nem kellően sok
irányú lefedése átvilágítási sugarakkal) esetén 
milyen torzításokra számíthatunk a rekons
truált eredménytérképen és hogyan lehet e 
hatásokat korrigálni. Ezek a kutatások a to
mográfiái módszer alkalmazásának megbízha
tóságát, pontosságát tovább növelik, így a bá
nyaszeizmikus kutatásokat még eredményeseb
bé teszik.

A szeizmikus módszerek alkalmazását jelen
tős műszerfejlesztés tette lehetővé. Az ELGI- 
ben fejlesztették ki az ESS—01—24 hordozha
tó digitális műszert, illetve annak — Európá
ban elsők között létrehozott — sújtólégbiz- 
változatát. Az észleléshez speciális geofonszon- 
dák is készültek.

A telepes összlet rugalmassági és abszorp
ciós viszonyainak meghatározására nagy felbon
tóképességű bányabeli vertikális szeizmikus 
szelvényezést alkalmazhatunk. A módszer lehe
tővé teszi a longitudinális és — az általában 
nem egyszerűen megvalósítható — transzver
zális testhullámok intervallum-sebességeinek 
megmérését, valamint az abszorpciós tényező 
kiszámítását [19]. A telephatárokra merőleges 
bányafúrásban végzett méréssel a sebességek,
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illetve az abból leszármaztatható Young-modu- 
lus és Poisson-hányados a fúrás mentén a sze
izmikus frekvenciatartományban megadható 
[12]. A módszerhez kapcsolódó inverziós algo
ritmussal a mérési adatokhoz legjobban illesz
kedő sebesség—mélység lépcsős függvény adha
tó meg [20].

Az előzőektől teljesen eltérő — , „spontán 
hullámforrások” által keltett rugalmas hullá
mok (=akusztikus emissziók) megfigyelésén 
alapuló — módszer a szeizmoakusztika. A hul- 
lámforrást(okat) a kőzetekben (azok szilárdsá
gát meghaladó feszültségek hatására) létrejö
vő töréses tönkremenetel következtében felsza
baduló rugalmas energia képviseli(k). Az 
akusztikus emissziós hullámforrások „térbeli 
tömörődése” és időben „sűrűsödése” veszélyes 
mértékben felhalmozódott kőzetfeszültség je
lenlétére utal. [21]. A módszer alkalmazásának 
jelentősége a művelési mélységgel nő. E mód
szernek igen nagy jelentősége van a gázkitö
rés veszélyét csökkentő provokációs robbantá
sok hatékonyságának ellenőrzésében. A rideg 
fedőjű telepek omlasztásos művelése során vég
zett megfigyelésekről is olvashatunk [2]. Az 
akusztikus emissziók megfigyelésére a Mecseki 
Szénbányáknál bányabeli megfigyelő hálózatot 
építettek ki a hozzátartozó sújtólégbiztos elekt
ronikával.

2.2 Bányabeli geoelektromos módszerek

A hazai bányabeli kísérletek kezdetéről Sza
bó J. és Bar any i I. publikációja számol be 
1966-ban [22]. Az 1970-es években a bauxit
bányászatban a vágat alatti dolomitfekü mély
ségének meghatározásával kísérletezték szon
dázással és potenciálszelvényezés módszerével 
[23].

1974-ben Csókás J. publikációja egy új bá
nyageofizikai módszer, a geoelektromos telep
szondázás első eredményes kísérletéről számol 
be. A széntelep határain elhelyezett ekvato- 
riális (függőleges dipólok) elrendezésben vég
zett szondázással meghatározzák az összlet lát
szólagos ellenállását, amelyet azután összeha
sonlítanak a zavartalan telepes összletre számí
tott értékkel. A mért és számított adatok elté
rése telepzavart jelez [24].

Vágatokkal körülhatárolt teleprészt vertiká
lis dipólelrendezéssel át lehet világítani. A geo
elektromos telepátvilágítás adataiból rekons
truálni lehet a telep fajlagos ellenállás válto
zásának eloszlását. A geoelektromos tomográ
fia módszerével a szeizmikus tomográfiái tér
képekhez hasonló térképek szerkeszthetők [4, 
25].

Széntelepes összletben az ágyazó rétegek pa
ramétereinek meghatározására szolgál a vágat
szondázás módszere. A vágatszondázásokat 
többféle pl. kételektródás — Schlumberger — 
axiális dipólelrendezéssel lehet végezni a szén
telep fedőjében és feküjében [26, 27]. A több 
szintben végzett mérések együttes kiértékelé
sével nagymértékben növelhető a kapott réteg

paraméterek megbízhatósága. Ezek ismerete si
keres alkalmazás szempontjából ugyanolyan 
fontos, mint a szeizmikus tomográfiáé.

Széntelepek tektonikai zavarainak meghatá
rozására fúrólyukak között az ún. geoelektromos 
rétegkorreláció módszerét (GRK), amelyet a 
Szovjetunióban fejlesztettek ki, adaptálták ha
zai viszonyokra [28]. Ez olyan mérési módszer, 
amelynél az egyik áramelektródát a fúrólyuk
ban, a másikat távoli pontban (végtelen) föl
delik és egy másik fúrólyukban vertikális di
pólokkal meghatározzák a potenciálkülönbsége
ket a fúrólyuk mentén, A méréseket az áram
elektróda több helyzetében elvégzik. A poten
ciáltér rendellenességéből következtetnek a te
lep zavaraira.

Fúrólyuk-bányavágat közötti széntelepek, 
vagy nagy fajlagos ellenállású rétegek átvilá
gítására kidolgozott módszer leírása és gyakor
lati kipróbálása a [29]-ben, olvasható.

Az NME Geofizikai Tanszékén olyan mód
szerek és rendszer kifejlesztése történt, amely 
bányavágatok, illetve horizontális fúrólyukak 
közötti térben a bauxittest térbeli lehatárolá
sára szolgál. A rendszer vágatszondázási, vágat
szelvényezési módszerek és geoelektromos to
mográfiái módszerek együttes alkalmazására 
épül [5].

A dolomitfekü vágat alatti meghatározására 
olyan módszert dolgozott ki a MÁELGI, amely- 
lyel az elektromos profilmérés adatait és a fú 
rólyukbeli mélységadatokat kombinálva érté
kelik ki [30].

A következőkben a föld alatti geoelektromos 
mérések néhány fontosabb jellegzetességére, 
továbbá egy'egy alkalmazásra mutatunk példá
kat. A föld alatti mérésekkel a kutatandó ob
jektumhoz közelebb jutva olyan változások is 
kimutathatók, amelyek kutatása a felszínről az 
ismert módszerekkel szóba sem jöhet. Azon
ban legalább ilyen fontos szempont az, hogy új 
gerjesztési és mérési lehetőségek adódnak a 
fold alatt. Ezeket kihasználva az elektromos 
mérések felbontóképességét nagymértékben 
megnövelhetjük olyan módon, hogy vagy a 
méréseket több szintben elvégezzük (vágatszon
dázás), vagy vertikális dipólokkal történik a 
mérés (telepszondázás, telepátvilágítás), vagy a 
kettő kombinációját alkalmazzuk (GRK, vágat
fúrás közötti átvilágítás), vagy ismert mélység
adatokat használnak a kiértékeléshez [30]. Az 
előbbieket együttesen nevezhetjük háromdi
menziós geoelektromos méréseknek arra utalva, 
hogy a mérésekkel kilépünk a horizontális sík
ból. További új lehetőség a föld alatt az átvi
lágítás módszerének alkalmazása bányavágatok 
és/vagy horizontális, vagy vertikális fúrások 
között.

A felsorolt bányageofizikai, föld alatti mód
szerek alapján látható, hogy egyik esetben sem 
csupán a felszíni módszerek bányabeli alkal
mazásáról van szó. Még a csak egy szintben 
végzett vágatszondázások kiértékeléséhez is új 
egyenletek meghatározására volt szükség, Spe
ciális bányabeli módszereket kellett kifejleszte
ni és kell még továbbfejleszteni, amelyekhez
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nem nékülözhetők a kísérleti mérések és azok 
tapasztalatai. Az egyes módszerek kiválasztásá
hoz, a mérések megtervezéséhez segítenek az 
ún. érzékenység-vizsgálatok [31].

Nézzük a 2. és 3. ábrát annak bemutatására, 
hogyan jelentkezik a széntelep ft fajlagos ellen

állású és az ágyazó Összletben lévő 6« fajlagos 
ellenállású rétegtávolság megváltozásának ha
tása egy ötréteges modellnél, ha a második ré
tegben (széntelep) illetve annak határain vé
gezzük a méréseket. A ft meghatározása telep- 
minőség-változás, elmeddülés, tektonika, Ma
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változása pedig a védőréteg szempontjából le
het érdekes. A széntelep fajlagos ellenállásának 
növekedése nagy terítési távolságoknál (r=100 
m) igazán csak a telepszondázásnál jelentkezik, 
a védőréteg-vastagságra pedig a feküszondázás 
érzékeny. A különböző mérések tehát más-más
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rétegparaméterre érzékenyek, jól kiegészítik 
egymást az összes rétegparaméter megbízható 
meghatározásához [20].

A 4. ábrán egyenáramú átvilágítások tomog
ráfiái eredménytérképéből számított, a vágatok 
szintje alatti dolomitfekü mélységtérképet mu-
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Dolomitfekü mélysége a vágatok szintje alatt.

Fenyőfő III. sz. telep.

J  I__________

tatunk be. Ezzel a kiragadott példával azt sze
retnénk bizonyítani, hogy a bányageofizikai 
kutatásokkal nemcsak a vágatok alatti térben 
tudunk földtani adatokat szolgáltatni, hanem a 
köztes területeken is.

A felsorolt bányageofizikai, földalatti mód
módszer alkalmazásánál előnyökkel járhat a 
különböző térerősség-összetevők amplidói és 
fázisai frekvenciafüggésének mérése. A frek
venciával ugyanis az elektródák helyzetének 
változtatása nélkül is szabályozható a mérésre 
hatással levő kőzettömeg vertikális és laterális 
kiterjedése. Például a telep átvilágításánál na
gyobb frekvenciák használatával kiemelhető 
az adó és a vevő által közrefogott teleprész sze
repe és csökkennek az oldalhatások is. To
vábbá, mivel egy felállással több frekvencián 
a földtani információ szempontjából eltérő sa
játosságú többféle paraméter — a mágneses, 
elektromos térerősségek amplitúdói és fázisai

— határozhatók meg, ezek együttes ismerete 
segíti az értelmezést. A frekvenciamenet irre
ális torzulásai a nem földtani eredetű hatások
ra, zajok jelentélére utalnak [32].

A bemutatott föld alatti geoelektromos mód
szerek mindegyikét alkalmasnak tartjuk gya
korlati földtani kutatásokra azzal a megjegy
zéssel, hogy az adott feladathoz kell az egyes 
módszereket, illetve azok kombinációját meg
választani oly módon, hogy a felszíni gyakor
lathoz hasonólan a bányászat által megköve
telt biztonság és az egyértelműség érdekében 
a kőzetek más fizikai sajátságán alapuló mód
szereket is számításba kell venni.

A bányabeli geoelektromos mérésekhez a 
NME Geofizikai Tanszéken speciális 2 Hz-en 
működő műszercsalád készült az átvilágításos 
mérésekhez szükséges kábel- és elektródarend
szerekkel, továbbá adó- és vevőegységek a 
váltóáramú frekvenciaszondázáshoz.

42 F Ö L D  T A N I K U T A T Á S  X X X I I I .  é v f o l y a m  (1990. é v ) ,  1—2. s zám



2.3. A bányab.eli fúrások szelvényezése

A  bányabeli fúrások szelvényezésének fej
lesztésére jelentős hatású volt a BKI MIRA- 
KAR és MINIKAR műszer-sorozatának elkészí
tése, amivel a bányavállalatok rendelkeznek. 
Elsősorban radioaktív szelvényekre alapozva a 
rétegsor tagolását, kőzettani azonosítását, a fú
rólyukak közötti korrelációt lehet megállapíta
ni. A másik feladat a széntelep minősítése, 
mint a fűtőérték, hamutartalom, nedvességtar
talom, porozitás megadása. Szerepe van azon
ban a fúrólyuk-szelvényezésnek kőzetmecha
nikai szempontból is, ami a fellazulással, eset
leges tömörődéssel együtt járó sűrűségváltozá
son alapszik. Törekvés a radioaktív szelvénye
zés mellett az elektromos, indukációs, akuszti
kus, termikus, mágneses paraméterek mérése 
is, amivel az értelmezés lehetősége bővül. Fej
leszthető a minősítés metodikája, a kőzet
mechanikai és bányabiztonsági alkalmazás, cé
lul tűzhető más paraméterek, mint például a 
szivárgási tényező meghatározása. Az értelme
zésben nagy szerepe van az egyes mért para
méterek és telep minőségi jellemzői, valamint 
a rétegsor szilárdsági jellemzői között korrelá
ciós összefüggések feltárásának [2].

2.4 Geotermikus módszer

Bányatérségekben a hőmérséklet térbeli el
oszlásának vizsgálata, lokális mérésekkel a hő
mérséklet időbeli változásának követése a tek
tonikai, vízvédelmi és fellazulási viszonyok fel
derítésének fontos eszköze lehet. A geotermi
kus módszerrel vágatfalban vagy fúrólyukak
ban végzett mérések alapján bányatűzvédelmi 
feladatok is megoldhatók. A fenti célokra kü
lönböző termikus műszereket fejlesztettek ki 
(hordozható bányafalhőmérő, MIRAKAR-rend- 
szerhez csatlakoztatható fúrólyuk-hőmérő). 
Ezekkel számos bányavállalatnál végeztek mé
réseket. A módszer egyszerűsége, a kiértékelés 
megbízhatósága és gyorsasága miatt a geoter
mikus mérések alkalmazása növekedni fog [2].

3. A BÁNYAGEOFIZIKAI MÓDSZEREK
ALKALMAZÁSÁNAK HELYZETE

A  felsorolt valamennyi bányabeli geofizikai 
módszer alkalmazást nyert, aminek eredmé
nyeiről és problémáiról is sok közlemény jelent 
meg. Ezek igazolják, hogy a fejlesztési munka 
helyes célkitűzésű és számos esetben felhasz
nálható eredményű volt.

A nemzetközi szinten is nyilvántartott mód
szertani és elméleti, műszerfejlesztési vonatko
zású eredményekkel nincs azonban összhang
ban a bányabeli mérések rutinszerű alkalma
zása, elterjedése, aminek okát a következőkben 
látjuk.

Említettük, hogy egy-egy módszer eredmé
nyessége függvénye a rétegsor paramétereinek. 
A telephullámok kedvező sajátságú kialakulá
sának, a jól érzékelhető reflexió, refrakció

megtörténtének, a széntelepnek az elektromág
neses térre kifejtett kellő hatásának stb. meg
vannak a kőzettani, kőzetfizikai, földtani fel
tételei. Ezek az egyik előfordulásnál, vagy an
nak egyes területein teljesülnek, míg másutt 
nem. Tehát egyáltalán nem biztosított, hogy 
egyetlen uniformizált mérési metodika alkal
mazása mindenütt célra vezető. így a kétség
telenül mutatós eredmények mellett voltak 
megoldást nem adó és tévesen értelmezett mé
rések is. Azonban a negatívum is utal az okok 
feltárása után arra, hogy hogyan kellene to
vábblépni. A sorozatos egymásra épülő tapasz
talatszerzés lehetőségét semmilyen fejlesztő 
munka nem nélkülözheti. Sajnos a geofizikai 
mérés előkészületekkel és esetleg a feszített 
bányabeli munka zavarásával is jár. A bánya
beli geofizikai kutatás nehézségi fokának és a 
tapasztalatszerzés jelentőségének alábecsülése 
azután arra vezetett, hogy egyre nehezebben 
adódnak egy-egy terület teljesebb megismeré
sére módot adó alkalmak. Gondolni kellene ar
ra, hogy a földtani ismeretek is aprólékos, sok
oldalú ismételt „tapasztalatszerzéssel” álltak 
össze, pedig ott a kőzet hozzáférhető.

Valószínűsíthető az is, hogy a legtöbb, a várt 
eredményt nem hozó esetben nem történt meg 
a mérési adatok revíziója, a sikertelenség oká
nak a bányamérnök, geológus, geofizikus által 
kielemzett feltárása. Túlzottan elkülönültnek 
tűnnek a szakmai feladatok. Pedig ez az 
együttműködésen alapuló visszacsatolás nélkü
lözhetetlen. A szénhidrogén-kutatásban mesz- 
szemenően jobban valósul meg.

Kevés a példa a különböző módszerek együt
tes alkalmazására. Pedig ahol az egyik módszer 
nem boldogul, a másik — más fizikai paramé
tert mérve — eredményre vezethet. Ezenkívül 
az együttes alkalmazás még a mindegyik mód
szer számára kedvező esetben is megsokszoroz
za az értelmezés lehetőségét. Különösen igaz 
ez akkor, ha már a mérések tervezése fázisá
ban adott a rétegsor paraméterei geofizikai 
megismerésének lehetősége.

Az alkalmazás akadályának látjuk azt is, 
hogy kevés kivételtől eltekintve a szénbányá
szat szervezeti struktúrájában hiányzik a bá
nyageofizikai szellemi és műszerezettségi kon
centráltságot — és így a hatékonyságot és 
gazdaságosságot is — biztosító helye, a bánya- 
vállalatok kellő együttműködése.

Végezetül egy fontos — általában valameny- 
nyi bányageofizikai módszert érintő — szem
pontot emelünk ki. Nevezetesen a kapott ered
mények megbízhatósági vizsgálatának fontos
ságát. E vizsgálatok nélkül előfordulhat, hogy 
szélsőséges esetben zajt „értelmezünk”, ha a 
megmérni kívánt hatás a zajhoz képest túlsá
gosan kicsi. Ezen körbe tartoznak például az 
előző fejezetben tárgyalt érzékenységvizsgála
tok is.

A számítógépes inverziós algoritmusokba 
beépíthetők olyan eljárások, amelyek az infor
mációelméleten, illetve a matematikai-statisz
tikán alapulnak. Ezen eljárások során az ered
ményül kapott rétegparaméterek (pl. hullám
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sebességek, fajlagos ellenállások, vastagságok) 
mellett azok hibájára is kapunk kvantitatív 
adatokat [20]. Az egyes rétegparaméterek egy
mással való kapcsolatát a paraméterek közötti 
korelációval jellemezhetjük [20]. Elvben min
den bányageofizikai módszer a fentiek szerint 
adott földtani szituációra „tesztelhető”, a teszt 
alapján megtalálhatók (ha vannak) azok a mé
rési paraméterek (pl. elektródatávolság, szeiz
mikus offset stb.), amelyek mellett a módszer 
megbízhatósága csökken. Ha különböző kőzet
fizikai paraméterekre épülő módszereknek más
hol (pl. más vonatkoztatási mélységben) vannak 
a „gyenge pontjai” a módszerek szimultán ér
telemzésével (inverziójával) a módszerek „egy
máson segítenek” és kölcsönösen javul a meg
bízhatóságuk [20].

A bányageofizika helyzetét összefoglalóan 
megítélve úgy látjuk, hogy a vele foglalkozó 
kutatóhelyek a módszerek és műszerek fejlesz
tésében — a fejlesztés költségei biztosításának 
ütemét és összegét is tekintve — kiemelkedő 
eredményt értek el. A bányageofizika tehát 
rendelkezik alkalmazható módszerekkel és mű
szerekkel. Az egyes módszerek bemutatásánál 
említett továbblépési javaslatok finomító jelle
gűek. A bányageofizika jövője az eddigi ered
mények felhasználásától függ és ebben gondol
ni kell mindegyik módszerre. Az alkalmazás 
vonatkozásában pedig a tanulmány befejező 
részében kifejtett néhány megjegyzésre hívjuk 
fel bányamérnök és geológus kollégáink figyel
mét.
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Dobróka, Mihály—Gyulai, Ákos—Ormos, Tamás— 
Takács, Ernő:

The situation of geophysical measurements carried 
out Hungarian coal and bauxite mines

Alter a short surveying of the prospectings and ex
ploration places of the coal and bauxite mining, the 
publication summarizes the requirements and tasks 
which stimulated the research geophysicians to de
velop new special underground methods and instran- 
ments. It describes the essential elements of

the developed seismic and geoelectric methods 
and the conditions of their application. It deals 
in ortef with the logging of drillings carried 
out in mines and with the possibilities of the 
geothermic method. It analyses the situation of the 
mine geophysics in Hungary and makes proposals for 
the intensification of the explorations and for the 
extension of their application.

Михай Доброка—Акош Дьюлаи—
Тамаш Ормош—Эрнё Такач

Состояние подземшох геофизических измерений 
на угольных шахтах и бокситовых рудниках Венгрии

В статье после краткого обзора месторождений и прове
денных работ, разюмируются те пожелания, вернее задачи, 
которые стоят перед геофизиками по развитию и совер
шенствованию методики и аппаратуры новой специальной 
отрасли подземной геофизики. Рассматриваются сущест
венные элементы и предпосылки применения разработан
ных подземных сейсмических и геоэлектрических методов. 
Статья знакомит с каротажом подземных скважин, далее 
с возможностями геотермического метода. Проводится ана
лиз состояния отечественных подземных геофизических ра
бот и даются предложения по интенсификации разведоч
ных работ этими методами и расширению круга их при
менения.
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Külföldi hírek
Adatok az USA energiaiparáról az 1985—1989. évi 

időszakra

a) Energiahordozók termelése és primer villamos
energia előállítása

1985 1986 1987- 19881 19893
Kőolaj, Mrd barell:l 3274 3168 3047 3014 2919
Földgáz, Mrd m3 4 464 453 463 478 486
Cseppfolyós gáz, M barell5 587 566 582 584 592
Szén, M tonna 802 808 832 842 848
Vízerőművi villamos 

energia, Mrd kW.h 281 291 250 230 288
Atomerőművi villamos 

energia Mrd kW.h 384 414 455 509 522
Az elsődleges villamos 

energia egyéb fajtái, 
Mrd kW.h 11 12 12

B ecslés: E lő re je lz é s ; :iG ázkondenzátum m al eg y ü tt; S z á r í to t t  
gáz; f,A kőolajfino-m ítók term elése .

b) Az energiahordozók mérlege. M tonna egyezményes 
fűtőanyag

i и III IV V
1985 2332 2662 436 152 284
1986 2312 2673 519 146 373
1987 2326 2745 567 139 428
19881 2362 2864 611 139 472
19892 2387 2914 649 138 511
b e c s lé s ;  E lő re je lzés , 
IV E x p o rt; V Nettó

I T e rm elés ; II 
im port.

F o g y a sz tá s ; ni im p o r t ;

c) Az energiahordozók fogyasztásának megoszlása
Cseppfolyós
fűtőanyag Földgáz Szén

Atom
energia

M barrel Mrd m3 M tonna Mrd

1985 5741 489 742
kW.h
384

1986 5942 459 730 414
1987 6085 472 759 455
19881 6215 517 784 509
19892 6274 521 790 521
’Becslés.; E lő re je lz é s .

d) Energiahordozó-import
Kőolaj Olajtermék 'Földgáz

Millió barrel Mrd m3
1985 1168 683 27
1986 1526 748 22
1987 1705 730 29
19881 1874 725 37
19892 2026 734 39
’B ecslés; E lő re je lzés .

e) A kőolaj és a földgáz ára, franko kút
Kőolaj Földgáz1

$/barrel $/E köbláb
1984 25,88 2,66
1985 24,09 2,51
1986 12,51 1,94
1987 15,41 1,71
1988- 13,60 1,77
’Nedves gáz; ^Becslés; Előrejelzés.

f) Biztos szénhidrogénkészletek a tárgyévek végén
I II III

M tonna Mrd köbméter
1978 4233 5890 1,08
1985 3828 5476 1,26
1986 3626 5425 1,30
19871 3680 5301 1,29
IBecslés; K őolaj; I I  Földgáz; I II  Cseppfolyós földgáztermé
kek . B. Inosztr. K om m ercs. In f. 1Э89. 49. sz.
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Nagy melységekből hidrogén kitermelését remélik

Szovjet kutatógeológusok elmélete szerint a föld
kéreg nagyobb mélységeiben olyan nagy mennyiségű 
tiszta hidrogén halmozódott fel, mely nagy mélységű, 
8000 méterig hatoló fúrásokkal gazdaságosan kiter
melhető. A feltevés kutatással való megerősítésére a 
Bajkál-tótól nyugatra és Irkutszktól DNy-ra mintegy 
500 M Rbl költségelőirányzattal mélyítik le az első 
hidrogénkutató fúrást egy 15 000 m mélységig alkal
mazható Uralmas BU—15 000 típusú berendezéssel. Az 
első fúrás becsült talpmélysége 6000—8000 m.

Sz. K.

E rdöl u n d  K ohle. E rdgas, P etro ch em ie . H y d ro ca rb o n  T ech 
nology, 1989. m áj.

Hazai hírek
Tanácskozás a parányőslénytanról

A mikropaleontológia (parányőslénytan) a földtör
téneti múlt mikroszkopikus méretű szervezeteivel, 
ezek háztöredékeivel foglalkozó tudomány. Művelése 
több mint 150 éve folyik. A paleontológián belüli el
különülése a század húszas éveinek elejére tehető. 
Felfelé ívelése az ötvenes évekig iközepes tempójú 
volt, majd hirtelen felgyorsult. Ennek legfőbb oka az 
elsősorban mikropaleontológiai vizsgálatokra támasz
kodó kőolajkutatás mértékének hirtelen megnöveke
dése. Fellendülését a vizsgálatok új technikai lehető
ségei', elsősorban a több tízezerszeres nagyítást lehe
tővé tevő elektronmikroszkóp (főképpen ennek pász
tázó típusa) is nagyban segítették. Űj kutatási mód
szerek alkalmazása (fejlődési sorok felállítása, őskör
nyezeti elemzés, héjszerkezeti vizsgálatok, statisztikai 
számítások stb.) szintén hozzájárult ahhoz, hogy a 
mikropaleontológia a paleontológia legprogresszívabb 
ágának tekinthető.

A magyar mikropaleontológiának is nagy hagyomá
nyai és világszerte elismert eredményei vannak. Kö
zülük a legjelentősebbek Hantken Miksa (1821—1893), 
Franzenau Ágoston (1856—1919), Rozlozsnik Pál (1880 
—1940) és Majzon László (1904—1973) nevéhez fűződ
nek. Hantken a Nummulitisek dimorfizmusát (kétala- 
kúságát) ismerte fel, Franzenau a magyarországi 
miocén foraminifera-rétegtant alapozta meg, Rozlozs
nik Nummulites- tanulmányaival lett világhírű, Maj
zon új fajával, a Triasina Hantkeninával az alpi felső 
triász rétegek finomabb tagolását tette lehetővé.

A közelmúlt fejlődése is jelentős. Az Országos Kő
olaj- és Gázipari Tröszt keretében működő laborató
riumok mellék felzárkóztak a különböző intézeti, egye
temi és múzeumi kutatóhelyek. Az utóbbi két évtized
ben a hagyományos mikropaleontológiai kutatási terü
letek (foraminifera, ostrakoda, kovaalga) mellett újak 
nyíltak (planktonszervezetek: foraminifera, mész- és 
szervesvázú törpeplankton, radiolária, konodonta, spó
rapollen). Minden területen értékes, sok esetben nem
zetközileg is számottevő eredmények születtek és szü
letnek. Ennek tudható be, hogy a magyar mikropale- 
ontológusok nyerték el a XXI. európai mikropaleonto
lógiai kollokvium rendezési jogát, melyre 1989. szep
tember 4—13. között került sor az Északi-Középhegy
ségben és a Dunántúli-Középhegységben.

Ez a rendezvény a világon az egyik legrangosabb, 
ahol kereken 20 európai ország mintegy 80 kiváló 
mikropaleontológusa, geológusa vett részt. Nyolc na
pon át Magyarország 36 legérdekesebb, parányi ős
maradványokban leggazdagabb földtani lelőhelyét ke
resték fel a résztvevők, ahol beszélgetések és kollok
vium formájában vitatták meg közös szakmai problé
máikat. A tanácskozást a Magyarhoni Földtani Társu
lat rendezte.

K. L.
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