
SZIRÄNYI ZOLTÁN

Távérzékelési módszerek földtani-bánya 
szati alkalmazása és digitális térmodell 
létrehozása a Bakonyi Bauxitbányánál,

A  hetvenes évek elején ugrásszerűen felfutó bauxit- 
termelés és a kiépülő nagy kapacitású aknaüzemek 
olyan adatszolgáltatási és térképigényeket támasztot
tak, amelyek szükségessé tették a fotogrammetriai el
járással készülő felméréseket. így a vállalat 1967 óta 
mintegy 200 km2 fotótérképét készítette el, M — 
=  1 :2000 méretarányban.

Az új bányanyitásokon kívül készült fotótérkép a 
külfejtéseinkről, majd külön légifotók és ottani re
kultivációs. munkák tervezéséhez is. Légifelvételek 
alapján régi térképeink kisebb mérvű felújítását, il
letve kiegészítését is elvégeztük. A  kiépített eszköz- 
állomány lehetővé teszi, hogy kialakítsunk most épülő 
üzemünkről egy olyan térmodellt, ahol a geológiai, 
vízföldtani, külszíni, domborzati és egyéb adatok egy
séges egészként kezelhetők, és a hagyományos, felmé
rések eredményei beilleszthetők. A  nagyfokúan auto
matizált rendszer igen széleskörű, gyors, adatszolgál
tatásra alkalmas, nagy mennyiségű élőmunka felsza
badítása mellett.

A  Bakonyi Bauxitbánya üzemei adják a ma
gyar alumíniumipar alapanyag-termelésének 
kétharmadát. A  vállalat termelésének felfutása 
a hatvanas évek végén kezdődött.

Csak tájékoztatásul álljon itt néhány adat az 
üzemek összes nyitott vágathosszáról:
Halimbán 1965-ben 10 km, 1970-ben 19 km, je
lenleg 16 km. Nyirádon 1965-ben 5 km, 1970- 
ben 15 km, 1975-ben már 33 km, jelenleg 44 
km.

A  vállalat össztermelése a hatvanas évek vé
gi 900 ezer tonna körüli mennyiségről az 1982- 
ben termelt 2,2 millióig futott fel.

1966— 67-re nőtt korszerű nagyüzemmé Ha- 
limba, majd ezután a nyirádi területen Dar
vastó, és kezdődött az új nagykapacitású kon
centrációk kiépítése. így léptek a termelésbe a 
hetvenes évek elején Dültnyires II., majd a 
még ma is üzemelő Izamajor II. és Deáki II. 
aknaüzemek.

Nyilvánvaló, hogy az ugrásszerűen megnö
vekedett beruházások olyan fokozott adatszol
gáltatást és térképigényt jelentettek, amelyet 
hagyományos felméréssel a rendelkezésre álló 
rövid idő alatt kielégíteni nem lehetett.

Így került sor a vállalat történetében először 
távérzékelés segítségével történő térkép készí
tésére :

—  1967-ben a vállalat megrendelésére lere
pülték az egész, akkori ismereteink szerinti re
ménybeli területet Halimba és Nyirád körze
tében. A  repülés alapján elkészített M —  1:2000 
méretarányú térkép összesen 129 km3 területet 
ábrázolt, 1200 x 1600 m-es szelvénybeosztás
ban, amely célszerűen megfelelt a kataszteri 
nyilvántartási térkép méretarányának és be
osztásának. összesen 67 db térképszelvény ké

szült, melyből 37 db Halimbát és környékét, 30 
db pedig a nyirádi területet ábrázolta. Ez a 
térkép úgy megjelenésében, mint tartalmában, 
részletességében és pontosságában minőségi 
változást hozott:

—  A  vállalat egész működési területéről, an
nak minden részletéről megfelelő tervezési 
alapanyag állt rendelkezésre, mégpedig kifo
gástalan, egységes ábrázolásban, mind síkrajzi, 
mind magassági értelemben.

A  már rendelkezésünkre álló Geodiméter 
440-es típusú univerzális mérőállomással vég
zett több kilométeres oldalhosszúságú, nagy 
pontosságú méréseink is egytől-egyig igazol
ják a térképi tartalom kifogástalan összhang
ját.

Ez a térképrendszer az igényeinket kielégí
tette közel 15 évig. A  bányák üzemvitele, és 
egyéb változások, a kutatások területi terjesz
kedése szükségessé tette, hogy az üzemvitel
hez nélkülözhetetlen térképkarbantartás mel
lett nagy mennyiségű térképfelújítási munkát 
is elvégezzünk.

A  frekventált és központi területekről meg
felelően kiegészített térképek, illetve mérések 
álltak rendelkezésre, de a távolabbi, addig 
még igénybe nem vett területeken a változá
sokat nem kísértük figyelemmel.

Az anyagi lehetőségeink ekkor egy újabb re
pülésre és kiértékelésre nem voltak elegendők, 
de ekkora munkát még a térképrendszer avu
lása nem is indokolt. Így, tudván, hogy a terü
letünkön az egységes országos térképrendszer 
M =  l:10  000-es méretarányú topográfiai, és 
az EOTR új nyilvántartási térképéhez repülé
seket végeztek, a szakvállalatokhoz fordulva 
beszereztük az eredeti fotók transzformálatlan 
nagyításait, méghozzá a térképrendszerünknél 
lényegesen nagyobb területről, mintegy 155 
km2-ről. Ezek a nagyítások hozzávetőlegesen az 
M =  1:1700 és az M =  1:3000 méretarányok 
közé estek, és nem csak a halimbai és nyirádi 
területeket, hanem az iharkúti külfejtéseinket 
is ábrázolták. Természetesen ezek a fényképek 
nem voltak arra alkalmasak, hogy ezek alap
ján korrekt térképfelújítást végezzünk, de 
például megfeleltek arra, hogy dűlőutakat, er
dőhatárokat, alábányászott területek süllyedé
seiben kialakult vízállásokat a térképre átszer
kesszük.

Rendkívül tanulságos volt a légifelvételeken 
a süllyedési horpák tanulmányozása. A  húzott 
.zóna határán már az 1-2 dm szélességet és né
hányszor 10 m hosszúságot elért repedések is,
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de a nagyobb törések, lezökkenések is minden 
más térképi ábrázolásnál szemléletesebb és 
részletdúsabb információt nyújtottak, nagyban 
hozzájárulva a klasszikus mozgásvizsgálattal 
szerzett ismereteink bővüléséhez.

Ami azonban ezenkívül is igen nagy segítsé
get jelentett: a nagyítások alapján igen ponto
san fel lehetett mérni a terület tartalmi válto
zásait, a térképek avultságát, illetve maradék
talanul ki lehetett szűrni a hagyományos mód
szerrel feltétlenül bemérendő objektumokat. Az 
a néhány ezer forintos ráfordítás, amibe a na
gyítások kerültek, bőségesen megtérült a tere
pi bejárások töredékre csökkenthetőségével.

Tapasztalataink alapján a légifényképek 
ilyen fajta felhasználását melegen ajánljuk 
azoknak, akiknek anyagi lehetőségük nincs meg 
a megfelelő repülés és kiértékelés elvégezteté
sére, vagy meglevő térképünk állapota az újra 
repülést nem indokolja. Ma már eljutottunk 
oda, hogy annyiféle szerv és annyiféle célból 
végez légifényképezést, hogy nincs az ország
nak olyan csücske, amelyről némi utánajárás
sal ne tudnánk megfelelően friss fényképanya
got beszerezni. Ezenfelül ma már a műholdas 
technika is olyan színvonalra jutott, és olyan 
felbontóképességet produkál, hogy számtalan 
esetben az űrfelvételek létét sem szabad fi
gyelmen kívül hagyni.

A  fentiekhez szabadjon ajánlanunk az IPM- 
KFH Távérzékelési Programirodát (TPI), ahol 
a fényképek beszerzéséhez nyújtott segítségen 
kívül szakmai tanácsokkal és ötletekkel is 
szolgálhatnak.

A  távérzékeléssel kapcsolatos következő lé
pésnek sajnos csak szenvedő alanyai voltunk: 
az ALUTERV-FKI, mint a Magyar Alumíni
umipari Tröszt főtervezője, 1982-ben rendelt 
repülést az iharkúti külfejtéseink környékéről, 
mintegy 7 km2-ről. Két szépséghibája volt: 
nem illeszkedett a meglevő térképek méret
arány és szelvényrendszerébe, valamint az 
üzem mozgáskörzetének és a reménybeli terü
letnek jelentős része lemaradt. A  feltárt bauxit- 
készlet fogyása szükségessé, az újabbb kutatá
sok pedig lehetővé tették a nyirádi területen 
újabb bányamező megnyitását, olyan területe
ken, melyek a meglevő térképrendszerünkön 
kívül estek. A  bányanyitások sürgőssége eleve 
kizárttá tette a szükséges térképek hagyomá
nyos úton történő elkészítését, gondot jelentett 
azonban a fotogrammetriai térkép elkészítésé
hez szükséges fedezet előteremtése. Gondjain
kat a TPI-hez benyújtott pályázatok révén lét
rejött szerződések oldották meg: az IPM-KFH  
által nyújtott, a térképkészíttetés költségveté
sének egyharmadát fedező állami támogatás 
formájában. Így lehetőségünk nyílt a feladat
hoz szükséges beruházásokra, és először 1986- 
ban készítettük el mintegy 30 km2, majd 
1988/89-ben újabb 36 km2 fotótérképet. Mind 
az 1986-ban készített 15 db, mind pedig az 
újabban elkészült 19 szelvény kapcsolódik a 
meglevő régi térképlapokhoz, megtartva ter
mészetesen azok méretarányát és szelvénybe
osztását.

KIÉPÍTENDŐ ESZKÖZHÁLÓZAT BLOKKSÉMÁJA

Mint a mellékelt ábrán a kiépítendő eszkö
zök blokksémájából látható, egy olyan többcé
lú rendszert állítunk üzembe, amely túlmu
tat a szerződés tárgyát képező műszaki felada
ton, és alkalmas többek között a bányamérési, 
bányaföldtani, vízföldtani és termelési felada
tok automatizált összekapcsolására és komplex 
feladatok megoldására is. A  szerződésben meg
határozott területről nemcsak grafikus végter
mék, hanem mintegy 10 000 pontból álló adat
bázis is készült, amely a területről létrehozan
dó digitális térmodell külszínre vonatkozó ada
tait tartalmazza. Ez a modell azonban termé
szetesen nem tartalmazhatja az egyes sajátos 
célokra készülő anyagokhoz szükséges vala
mennyi adatot, ezért a meglévő térképekről és 
egyéb grafikus anyagokból a közvetlen gépi tá
rolásra és kezelésre alkalmas formában az 
üzembe állítandó digitalizálóval lesz lehetőség 
a modell kiegészítésére. A  tervezett bányanyi
tással, majd a műveléssel kapcsolatos munká
latok számos olyan rövid idő alatt bekövetke
ző változást eredményeznek (vezetékek építé
se, meddőhányók, külfejtések, a későbbiekben 
süllyedési horpák kialakulása), amelyek foto- 
gammetriai úton csak igen költségesen, és adott 
esetben a szükségeshez képest nem elég gyor
san lennének követhetők. A  vállalat által már 
az előkészítő munkákhoz beszerzett GEODI- 
MÉTER-440 típusú univerzális mérőállomás, a 
hozzá tartozó GEODAT-126 típusú elektroni
kus adatrögzítővel alkalmas arra, hogy a fenti 
változásokról a számítógép számára közvetle
nül digitális adatokat szolgáltasson, sőt a di
gitalizáló és az adatrögzítő segítségével a mély- 
művelésű bányatérségek is komplex módon 
válhatnak a térmodell részévé.

A  Magyar Alumíniumipari Tröszt területén 
már üzemszerűen működik az ásványi nyers
anyag információs rendszer, ezen belül számí
tógépes bányaföldtani rendszer, amelynek 
adatállománya a most üzembe álló rendszer 
számára is hozzáférhető további feldolgozás 
céljára, így az is a térmodell részévé válhat.
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A  számítógépes bányaföldtani rendszer:

(fejlesztői: dr. Fodor Béla, dr. Lengyel Vilmos- 
né, Rapp Ferenc) messzemenően felhasználó- 
barát, minimális hardware előismeretet felté
telez, menükön és almenükön keresztül érhe
tők el sokoldalú szolgáltatásai.

A  fejlesztés a bauxitbányászat kívánalmai
nak megfelelően történt, de könnyen adaptál
ható más szilárd ásványra is. A  rendszer alkal
mas fúrásonkénti átlagminőség számítására, 
földtani tömbmódszerrel történő készletszámí
tásra, tömbönként, tömbcsoportonként, ill. az 
egész bányaterületre. Ezen belül „A ” , „B ” ,
„ C l” , „C2” kategóriákra bontva is megadja a 
készlet mennyiségét, minőségét, a készletbe 
számítható érc vastagságát, alumíniumoxid és 
szennyező anyag tartalmát, térfogatát, térfo
gatsűrűségét.

Lehetőség van hisztogram számításra, rajzo
lásra, klasszikus statisztikai mutatókat számol, 
listáz koordinátákkal, minőséggel, megjeleníti 
a fúrás jelét, számát, a készletbe számított 
bauxit aljának, vastagságának, triász feküjének 
értékeit, stb.

A  kiválasztott területen az átlagokból szabá
lyos rácshálóra interpolál, a megadott paramé
terfelületeket háromdimenziós ábrán, vagy 
szintvonalas formában jeleníti meg.

A  térmodell másik, ma már gyakorlatilag 
teljesen automatizált távérzékeléssel adatokat 
szolgáltató inputja a vízföldtani rendszer.

A  nyirádi bauxitbányászatban használt aktív 
vízvédelem búvárszivattyúinak üzemét az 
1960-as évek közepétől távvezérléssel és táv
méréssel oldottuk meg. Kezdetben az adatok 
pontszínírós regisztrátummal voltak dokumen
tálva, 1972-től számítógépes ellenőrzés és mág
neses adatrögzítés került előtérbe. E rendszer a 
szivattyúk üzemidejére, a felvett teljesítmény
re és a kiemelt vízmenyiségre szolgáltat ada
tokat. 1985-től a korábbi kézi karsztvízszint- 
megfigyelő adatgyűjtésen túlmenően mikropro
cesszoros vezérlésű vízszintmérő-berendezés 
került alkalmazásra. így a vízszintadatokat ma 
számítógépen gyűjtjük és dolgozzuk fel. A  két 
rendszer együttes eredményeként az üzemirá
nyításhoz szükséges összes információ rendel
kezésre áll. Ezen rendszert kívánjuk üzemeltet
ni az 1990-ben bekövetkező aktív vízszintsüly- 
lyesztés leállítási folyamat ellenőrzésére is. Te
kintettel arra, hogy a bánya vízzel történő el
öntése feltételezi bizonyos szennyező anyagok 
ivóvízbe történő kerülését, ezért most foglalko
zunk vízminőségi paraméterek begyűjtésének 
és számítógépes nyilvántartásának fejlesztésé
vel.

A  távérzékeléssel gyűjtött és számítógépen 
tárolt vízszintadatokból előállítható és megjele
níthető (a bányaföldtani rendszerhez hasonló
an) háromdimenziós felület vagy izovonalas 
térkép is.

A  felhagyásra kerülő aknaüzemeink fővá
gatrendszerének adatai már a kívánalmaknak 
megfelelően gépen vannak, így a bányavágatok 
elöntése modellezhető, illetve a modellen kö
vethető lesz.

Jelenleg ' egy „A 3”-as méretben dolgozó 
Hewlett— Packard márkájú rajzgépünk van, 
ennek pontossága és munkájának rajzi mi
nősége tökéletesen kielégítő, de mérete és ka
pacitása nagy mértékben korlátozza eszköze
ink kihasználhatóságát. A  megfelelő („A l”) mé
retű plotter folyamatban levő beszerzésével lét
rejön egy olyan hardware állomány, amely al
kalmas grafikus mérnöki munkahelyként való 
üzemeltetésre, és CAD/CAM-rendszer alatt fu
tó munka végzésére. A  társvállalatnál pedig 
megtörtént egy GEOCAD nevű rendszer fej
lesztése (fejlesztői: Tóth János és Pikli Károly), 
amely alkalmas az univerzális mérőállomás, a 
digitalizáló, a bányaföldtani, vízföldtani stb. 
rendszer által szolgáltatott adatok egységes ke
zelésére és feldolgozására, illetve AUTOCAD  
vagy PLOTCALL-rendszerben történő megjele
nítésére.

A  GEOCAD-rendszer menüvezérelt üzemel
tetéséhez is viszonylag kevés számítógépes is
meret szükséges, fejlesztése pedig alapvetően a 
bányamérési kívánalmaknak megfelelően tör
tént. A  plotter segítségével a rendelkezésre álló 
adatállományból tetszés szerinti, sajátos célokat 
szolgáló grafikus termékek (bányaföldtani, bá
nyaművelési, légvezetési, nyilvántartási, izovo
nalas és más tematikus térképek, földtani met
szetek, grafikonok) állíthatók elő.

A  vállalat jelenleg működő nyirádi bányái az 
eredeti karsztvízszint alatti ásványvagyon ki
termelését célozzák meg, a rendelkezésre álló 
idő környezetvédelmi szempontok miatt azon
ban rendkívül rövid, igen intenzív bányászati 
munkálatokra van szükség. Ilyen körülmények 
között jelent hatalmas segítséget a kiépülő szá
mítógépes rendszer, mely a feldolgozás és adat
szolgáltatás időtartamát az eddigieknek töredé
kére csökkenti. A  számítógép teljesítményéből 
eredően például igen rövid idő alatt több mű
szaki és feltárási rendszer modellje állítható 
elő, és vizsgálható meg, lehetővé téve ezzel a 
gyors és gazdaságos döntést. A  jelenleg művelt 
területen már gyakoriak a geológiai zavarok, a 
lencsék települése folytán az ideális feltárás 
megtervezése igen komoly feladatokat ró a mű
velőkre. Egy átlagos bauxitlencse művelésénél 
a feltárási rendszer az adatszolgáltatás komp
lexitásának hiánya és lassúsága miatt a feltét
lenül szükségesnél 100— 150 m-rel is hosszabb 
lehet. A  jelenleg használatos technológia által 
megkívánt legkisebb szelvényű bauxitban haj- 
tottvágat kihajtása 27 000 Ft/m. Ha megfelelő 
modellezéssel a feltárási rendszert sikerül ideá
lisan meghatározni és elmarad a fenti többlet- 
vágathajtás, már egyetlen lencsénél is milliós 
nagyságrendű lehet a megtakarítás. A  másik 
nagy előny pedig az, hogy az eddigiekhez ké
pest a minőségi adatok lényegesen áttekinthe
tőbbé válnak, a tervezés fázisában jobban fi
gyelembe vehetők a termeléssel kapcsolatos mi
nőségi követelmények, elősegítve ezzel a ter
melés megfelelő ütemezésének megkönnyítését.

A  közeljövővel kapcsolatos elképzelésünk és 
újabb pályázatunk tárgya, hogy a már évtize
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dek óta üzemelő és várhatóan hasonló hosszú 
ideig még működő halimbai bányaüzemünk te
rületéről készíttessünk új repülést, melyet el
sősorban a nagymérvű környezeti változások 
indokolnak, másodsorban pedig itt is szeret
nénk egy teljes, a külszínt és bányát egyaránt 
magába foglaló térmodellt kialakítani. Ehhez a 
munkához már megkezdődött a bánya- és víz
földtani adatbázis feltöltése. A  végső célunk a 
fotogrammetriai, a földtani és a saját adatbázi
sunkból egy olyan modell előállítása, amely al
kalmas akár az elkészült tervek modellezésére 
(így az esetleges hibák jó része még időben ki
szűrhetők), akár a terveknek közvetlenül a 
rendszerben történő elkészítésére. Természete
sen elképzeléseinknek a jelenleg rendelkezésre 
álló számítástechnika és az anyagi lehetőségek 
meglehetősen szűk korlátot szabnak, de bízunk 
benne, hogyha kis lépésenként haladva is, de 
előbbre jutunk a megvalósításukban.

A  fentiek mellett is tervezzük a későbbiek
ben a légifényképezés gyakoribb alkalmazását 
ott, ahol nagyobb területeket érintő munkála
tok kezdődnek, de lehetőség szerint a feldolgo
zásban nagyobb részt vállalva. így például a 
közelmúltban repülést végeztettünk az Iharkút 
térségben levő külfejtéseink átfogó rekultivá
ciójához, de a területről csak a megfelelő mé
retarányra (M =  1 :2000) transzformált nagyítá
sokat készíttetjük el.

Nagyon sok esetben szükségtelen a légifotók 
transzformálása és kirajzolása —  utalunk itt a 
térképfelújítással kapcsolatban leírtakra — , sőt 
a szükséges adatok a megfelelő számítástechni
kai háttérrel, digitalizált formában is megkap
hatok, és a térmodellbe beépíthetők.

A  digitális térmodell és a tervezett eszközál
lomány léte lehetőséget ad olyan mennyiségű 
és minőségű grafikus végtermék létrehozására, 
amelyre eddig a hagyományos módon dolgoz
va az igényelt óriási kapacitás miatt gondolni 
sem lehetett, az automatizált rendszer viszont 
alkalmas arra, hogy bármilyen sajátos célra 
azonnal, vagy igen rövid idő alatt szolgáltasson 
térképet vagy más szükséges grafikus termé
ket, úgy, hogy nagy mennyiségű élő munkát is 
felszabadítson.
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methods and the establishment of a digital space 
model at the Balcony Bauxite Mine

The rapidly increasing bauxite recovery at the be
ginning of the seventies and the established shaft 
plants of big capacity created such demands for data 
and maps which made it necessary to carry out 
assessments with the utilization of the photogram- 
metric process. So since 1967 photographic maps were 
prepared of an area of some 200 km2 in a scale of 
M =  1 :2000.

Photographic maps were made beside the new mi
nes also of our openworks, later also special aerial 
photos for the planning of the recultivation works to 
be carried out there. On the basis of these aerial 
photos we carried out also the renovation and 
completion of our old maps in a smaller extent. The 
stock of means built up makes it possible that we 
can develop also such a space model on our plant 
under construction, where the geological, hydrogeolo
gical, surface relief and other data can be handled 
as a unified whole and also the results of the tradi
tional assessments can be integrated. The highly 
automated system is suitable for a very broad, rapid 
data supply, while releasing a manpower of big 
quantity.

Золтан Сираньи
Использование дистанционных методов 

в рудничной геологии и создание цифровой 
пространственной модели на Баконьском 

Бокситовом руднике

В начале 70-х годов сильно возросший размер добычи бок
ситов и создание шахт большой мощности обусловили 
необходимость в такой базе данных и картографическом 
материале, для создание которых было необходимо прове
дение измерений фотограмметрическими методами.

Таким образом предприятием с 1967 года были изготов
лены карты 1:2000-го масштаба для площади в 200 кв км.

Помимо документации октрытия новых шахт, были сос
тавлены новые фотокарты также и по карьерам и для про
ектирования работ по рекультивации. На основе аэрофотос
нимков было проведено небольшое обновление и допол
нение старых карт.

Созданная база материалов делает возможным построе
ние такой пространственной модели о вновь открываемый 
рудниках, где в единой системе используются геологические, 
гидрогеологические, геоморфологические и прочие данные и 
в которую вписываются результаты и традиционных изме
рений. В большой степени автоматизированная система 
позволяет быстро обрабатывать и получать данные широко
го профиля, освобождая специалистов от большего коли
чества работы по подготовке материалов.
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