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Építőanyagkutatási, bányászati és 
rekultivációs mintaterületeken 
távérzékelés-módszerek felhasználása

A cikk elemzi a távérzékelés alkalmazhatóságát az 
építőanyag-bányászat mindhárom fázisában (kutatás— 
bányászat— rekultiváció). Konkrét példaként mutatja 
be az 1988— 89-ben a Budapest— Göd—Vác között el
végzett légi felvételezés felhasználását a területsáv
ban történő homok-, kavicsbányászatban. A  tapaszta
latok alapján a távérzékelést felhasználó újszerű, 
komplex előkutatási metodikát javasol az építőanya
gokra vonatkozóan.

Előzmények,

Az építőanyag-bányászat egyik sajátos vo
nása, hogy nemcsak az állami, hanem a szövet
kezeti szektorban is jelentős volumenben va
lósul meg. A  Duna bal partján Budapesttől 
Szobig, s még az Ipoly mentén is a területek 
nagy része 2 mezőgazdasági nagyüzem: a Du- 
namenti Mgtsz és az Alagi Állami Tangazda
ság tulajdona. A  két üzem már évekkel ezelőtt 
egy közös bányászati gt-t hozott létre, amely 
számos homok-, kavics-, valamint kőbányát 
üzemeltet és építőanyag-kutatásokat kezdemé
nyez.

Az IpM— KFH Távérzékelési Program Iroda 
a hazai bányászati ágazatok vonatkozásában is 
foglalkozik a távérzékelési módszerek beveze
tésével és alkalmazásával, így alakult ki meg
bízásos munkaviszony 1988-ban az IpM— KFH  
TPI és a Dunamenti Mgtsz agrogeofizikai rész
lege között a távérzékelési módszerek alkalma
zására az építőanyag-bányászattal kapcsolatos 
mindhárom fázisban (kutatás— bányászat— re
kultiváció). A  kutatási célkitűzés az volt, hogy 
olyan komplex távérzékelési-felszíni és felszín 
alatti kutatási elemekből álló metodikát dolgoz
zunk ki, amely alkalmas az építőanyag-kutatás, 
-bányászat és -rekultiváció minden fázisában 
gyors, friss állapotot rögzítő és költségkímélő 
információszolgáltatásra. A  konkrét területré
szekre alkalmazott komplex metodikát joggal 
tekinthetjük mintakutatás jellegűnek, mivel 
hazai viszonylatban újszerű, a későbbiekben 
más építőanyag-bányászati területeken is alkal
mazható metodika került kidolgozásra a TPI 
megbízásából.

1. A  távérzékelés lehetőségei az építőanyag- 
bányászat különböző fázisaiban

Az építőanyag-bányászat első számú sajátos
sága, hogy a felszínközeli nyersanyag bányá
szata minden esetben külszíni fejtés, amely je

lentős rekultivációs, környezetvédelmi felada
tokkal is jár. A  földtani kutatás a földterületek 
tulajdonosi megoszlása szerint sokszor szétfor
gácsolt (geológiailag összefüggő nyersanyag- 
bázis különböző tulajdonosok területére eshet). 
A  szétforgácsolt, kis területeken folyó bányász
kodás pontos nyilvántartása is komoly prob
lémát jelent adott esetben a területileg illeté
kes MAFI földtani szolgálatok számára.

Az elmondottak indokolják, hogy a korszerű, 
a jelenlegi állapotot pontosan rögzítő, nagyobb 
területrészt átfogó, de ugyanakkor részletezésre 
is alkalmas távérzékelési módszereket alkal
mazzuk az építőanyag-bányászat minden fá
zisában.

A  távérzékelési módszerek közül —  a kis 
kiterjedésű (10 ha nagyságrendű) építőanyag
bányászat sajátosságaira való tekintettel —  első
sorban a légi fényképezés felhasználása a leg
célszerűbb. Az 1— 2000 m magasan végzett 
repülések 1:10 000— 1:15 000 méretarányú fel- 
vételezését a korszerű feldolgozási eljárások 
megfelelő pontossággal nagyítják fél olyan 
méretarányú (pl. 1 :2000), a legfrissebb állapotot 
rögzítő térképlapokra, amelyek felhasználása 
az építőanyag-bányászat minden fázisában ki
tűnően alkalmazható, időt és költséget takarít 
meg.

A  beszerezhető űrfelvételek közvetlenül 
csak a nagyobb kiterjedésű objektumok vizs
gálatára alkalmasak, szerepük elsősorban a re
gionális összefüggések tisztázása (pl. a poten
ciális kavicskutatási területsávok lehatárolása, 
az Ös-Duna egykori üledéklerakási területének 
körvonalazása). '

A  rendszerszemléletű kutatás eleve egyben be
illeszti a távérzékelési módszerek felhasználá
sát egy olyan kutatási komplexumba, amely
ben a távérzékelési adatok a geofizikai, geoló
giai, fúrási, bányászati információkkal szerves 
egységet képeznek, biztosítva az adott kutatá- 
si-bányászati-rekultivációs feladat optimális 
idő- és költségráfordítással járó megvalósítását.

Az építőanyag-kutatásban a távérzékelési 
módszerek közül az adott feladathoz alkalma
zott légi felvételezés 1:2000, 1:1000 méretará
nyú fotogrammetriai feldolgozása az alábbi 
előnyökkel jár:

—  a felszín, a domborzat (0,5— 1,0 m pontos
sággal történő) meghatározása már infor-
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mációt jelent a felszínközeli nyersanyag 
elterjedésének, vastagságviszonyainak eset
leges kibúvásoknak (pl. kőkutatásban) meg
határozására;

—  a mezőgazdasági határok, a beépítettség, az 
infrastruktúra naprakész helyzetének 
megállapítása. Ezek nagyon fontosak, mivel 
a rendelkezésre álló, rendszerint 1:10 000 
méretarányú topográfiai térképek általában 
az 1960-as évek elején készültek, ezért 
nagy mértékben elavultak. Pl. egy azóta 
épült távvezeték meghiúsíthatja a felkuta
tott kis kiterjedésű nyersanyag leművelé
sét;

—  az 1:2000— 1:1000 méretarányú feldolgozás 
azonnal felhasználható topográfiai alapként, 
nem kell részletező felszíni geodéziai be
mérés.

A z építőanyag-bányászatban szintén első
sorban a részletes felbontású légi felvételezés 
alkalmazható nagyon előnyösen. Egy működő 
bánya kontúrvonalának meghatározása légi fel
vétellel gyorsabb és pontosabb, mint felszíni 
geodéziai mérésekkel. így lehetővé válik pl. 
egy adott pillanatban a ténylegesen leművelt 
ásványvagyon mennyiségének meghatározása, 
vagy néhány évenként ismételt felvételezésből 
a művelés sebességének, a bánya várható élet
tartamának megállapítása, a meddőhányók, 
depók területének, vagyis a környezeti hatá
soknak a vizsgálata.

Az építőanyag-bányászat megszűnését köve
tő rekultivációs fázisban ugyancsak az 1:2000—  
1:1000 méretarányra feldolgozott légi felvéte
lekből nyerhetők nagyon hasznos adatok a re- 
kultiválandó területek tényleges nagyságára, a 
rekultiváció szükséges mértékére és formájára 
(pl. elvégzendő földmunkák becslése), a tény
legesen bekövetkezett környezetkárosodás mér
téke és a környezetkárosodás felszámolásának 
módjára, lehetőségére.

2. A  távérzékelés gyakorlati alkalmazása a 
Budapest— Szob— Ipolytölgyes közötti 
területsávban építőanyag-kutatási, 
-bányászati, -rekultivációs feladatokra

Az IpM— KFH TPI megbízásából elsősorban 
a Duna Szobtól Budapestig tartó bal parti sáv
jában végeztünk távérzékelési módszereket fel
használó komplex kutatásokat konkrét építő
anyag-bányászati területekre. A  kutatás két 
lépcsőben történt: 1988-ban a Budapest—
Göd közötti, 1989-ben a Göd— Vác közötti 
ill. a Vác— Szob— Ipolytölgyes közötti terület
részekre.

A  kutatás komplexitását tervezésünk szerint 
3 egymásra épülő kutatási elem alkalmazása 
jelenti, ezek:

—  1:2000 méretarányra felnagyított légi fel
vételek ;

—  ennek alapján felszíni geofizikai (geoelektro- 
mos) mérések, célszerűen 1-2 szelvényben;

—  végül, motoros kézi fúróval végzett sekély
fúrások az előzőek alapján kijelölt néhány 
helyen.

A  kutatási területen archív légi felvételezés 
1980-ban a Dél-Börzsöny és Göd térségében, 
1984— 85-ben Vác körzetében történt. Ezek 
közül a Gödtől É-ra és D-re 1980-ban készített 
légi felvételek feldolgozása volt szükséges épí
tőanyag-bányászati szempontból. A  fekete-fe
hér légifotók 1:2000 méretarányra történő fel
dolgozását a FŐMI-től rendeltük meg. Ez Göd
től É-ra és D-re 4-4 db, 1000 x 700 mm nagysá
gú fotomontázs formájában készült el. Az érin
tett terület a Göd és Dunakeszi közöti működő 
és felhagyott homokbányák, valamint a Vác—• 
Sződliget közötti működő és felhagyott kavics
bányák körzetét foglalja magába.

Üj légi felvételezést 3 területrészre rendel
tünk meg a Kartográfiai Vállalat kivitelezésé
ben: 1988-ban Dunakeszi— Budapest (Káposz- 
tásmegyer), Dunakeszi— Göd között, 1989-ben 
pedig a Sződliget— Vác közötti területrészekre. 
Az 1000-2000 m magasból készült légi felvéte
lek feldolgozása 1:2000 méretarányban, szint- 
vonalas ábrázolásban történt. A  felvételek az 
alábbi építőanyag-bányászati területeket érin
tették :

—  a Dunakeszi— Budapest közötti területré
szen az Alag— Rákospalota kimerülőben lé
vő és az Alag II. megnyitásra kerülő ka
vicsbányákat;

—  a Dunakeszi— Göd közötti részen a Tetét- 
len I. felhagyott és jelenleg hulladékkal fel
töltés alatt álló, valamint a Tetétlen II. ho
mokbányákat;

—  a Sződliget— Vác közötti részen a felha
gyott, jelenleg horgásztónak használt és a 
működő kavicsbányákat.

A  légi felvételek mindhárom területrészen 
alapul szolgálnak ezenkívül a működő, ill. fel
hagyott bányák körzetében további építőanyag
kutatásoknak, pontos helyzetképet adva a be
építettség, a infrastruktúra jelenlegi helyzeté
ről, új távvezetékek helyéről stb.

A  Dunakeszi— Göd és a Sződliget— Vác kö
zötti területrészeken az új légi felvételezés egy
beesik a FÖMI által feldolgozott archív légi 
fotókkal, így lehetőség nyílt arra, hogy meg
állapítsuk, összehasonlíthassuk az 1980-tól 1988 
— 89-ig történt változásokat ezeken a terület
részeken.

A  felszín feletti távérzékelési módszerek kö
zül a hozzáférhető űrfelvételek felhasználása 
jelent még lehetőséget építőanyag-bányászati 
vizsgálatokra. Mivel itt reálisan az 1:150 000 (a 
megyetérképekkel egyező) méretarányra való 
nagyítás érhető el, a kisebb területű építő
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anyag-előfordulások közvetlenül általában nem 
vizsgálhatók, kivéve 1-2 nagyobb kőbányászati 
objektumot, mint amilyen a kutatási területün
kön. a csákhegyi andezit-, vagy a naszályi 
mészkőbánya. Az űrfelvétel szerepe ezért el
sősorban regionális jellegű, pl. potenciális ku
tatási területsávok kijelölésére használható. 
Mivel Pest megyében a jóminőségű kavicsbá
nyászat lehetőségei a jelenlegi megkutatottság 
szerint korlátozottak, kutatási területünkön 
űrfelvétel-felhasználást 1989-ben elsősorban 
erre a feladatra koncentráljuk; megvizsgálni 
az Ős-Duna potenciális üledéklerakási terü
letének kiterjedését, gyakorlati szempontból 
eldöntve, pl. hogy a kereken 7000 ha területű 
Dunamenti Mgtsz melyik területrészein van 
még lehetőség kavicskutatásra.

Mint már említettük, a távérzékelési mód
szer (elsősorban légi felvételezés) felhasználá
sa komplex, felszíni geofizikai és sekélyfúrási 
eljárásokat is magában foglaló kutatás kereté
ben valósult meg kutatási területünkön. Így 
geoelektromos méréseket végeztünk a Buda
pest— Göd és Göd— Vác közötti azon területré
szeken, ahol a légi felvételek alapjára morfoló
giailag lehetséges és gazdaságilag kivitelezhető 
egy esetleges homok— kavics bányászat. Pl. a 
tetétleni homokbánya egy dombvonulaton fek
szik, amely morfológiailag ÉNy felé követhető, 
de két újonnan létesített nagyfeszültségű táv
vezeték, amely az 1983. évi légi felvételezésen 
jól látható, de amelyet az 1960-as években ké
szült 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép 
még nem mutatott, az esetleges bányászati le
hetőségeket erősen korlátozza.

A  megvalósított kutatási komplexum 3. ele
me a légi felvételek és a felszíni geofizikai mé
rések eredményei alapján telepített sekélyfú
rások. Ezek szerepe a rétegsor pontosítása, la
boratóriumi vizsgálathoz mintavétel és nem 
utolsósorban a talajvízszint megállapítása. A  
kutatási területen pl. a gödi ún. temető-dűlő
ben a sekélyfúrás döntötte el, hogy a geoelekt
romos szondázással kimutatott nagy ellenállású 
réteg nem kavics, hanem csak nagyon kiszá
radt kavicsszórványos homok. Ugyancsak fú
rással mutattuk ki, hogy pl. a tetétleni homok
bányától D-re, még az 1988. évi légi felvételen 
is markánsan jelentkező, régi bányagödröt fel- 
töltő hulladéktároló nem veszélyezteti közvetle
nül a tőle 900-1000 m távolságban a M Á V  Du
nakeszi Járműjavító által üzemeltetett vízkuta- 
kat, mivel a talajvízszint 25 m körül található, 
ugyanakkor a 20 m alatt növekvő agyagiszap- 
tartalmú finomszemű homokrétegben a sózásos 
vizsgálattal kimutatott szivárgási sebesség 
már nagyon csekély.

3. Az elvégzett vizsgálatokból levonható 
tapasztalatok, a távérzékelést felhasználó 
újszerű kutatási komplexum az építőanyag 
elő-felderítő fázisú kutatásában

Az  1:2000 méretarányú, 1988— 89-ben a Bu
dapest— Göd, Ш. Sződliget— Vác között elvég

zett és feldolgozott légi felvételezés egyértel
műen hasznos volt, mert

—  tervezési alapul szolgált a felszíni geofizikai 
és sekélyfúrásokból álló építőanyag-kuta
tásnak;

—  adatokat szolgáltatott a működő bányák (pl: 
Tetétlen II. homokbánya, sződligeti kavics
bánya) termelési helyzetének megállapítá
sához (kontúrvonalak, depók stb.);

—  felhagyott bányák esetében megállapítható 
volt a rekultiváció mértéke, bányatavak 
helyzete, környezet állapota;

—  különösen hasznos adatokat szolgáltatott a 
légi felvételezés a Budapest— Dunakeszi kö
zötti térségben, az 1990-re megszűnő ka
vicsbányászat körzetében tervezett nagyki
terjedésű szabadidő-központ előkészítő-ter
vező munkálataihoz.

Az építőanyag-kutatásban jelenleg ugyanazt 
a kutatási metodikát alkalmazzák, mint általá
ban a nyersanyagkutatásban. Ez a mélyműve
lési bányászatra kidolgozott metodika —  véle
ményünk szerint —  nem veszi eléggé figyelem
be a külfejtéses művelésű építőanyag-bányá
szat sajátosságait, nevezetesen a domborzat és 
a nyersanyag elterjedésének és vastagságának 
gyakori összefüggését, a néhány méter vastag 
fedőnek és az esetleg felszín közeli vízszintnek 
a műrevalóság eldöntésében játszott, sokszor 
döntő szerepét. Ezek a tényezők azt indokolják, 
hogy az építőanyag-kutatásban fokozott szere
pet adjunk egy olyan újszerű, a távérzékelést 
felhasználó komplex előkutatásnak, amely 
adott esetben feleslegessé teszi a felderítő fá
zist, ill. eldönti, hogy egyáltalában érdemes-e 
további kutatást folytatni.

Az IpM— KFH TPI-nek, mint kutatási meg
bízónak tett javaslatunk szerint az újszerű, 
komplex, építőanyagra vonatkozó előkutatás az 
alábbi 3 alapelemből állna:

a) célra orientált légi felvételek (pl. egy adott 
sáv felvételei) célszerűen 1:2000 méret
arányra történő feldolgozással;

b) geoelektromos sekélyszondázások ritka háló
ban, vagy két, egymásra merőleges szelvény 
mentén, a légifotó-feldolgozás figyelembe
vételével telepítve, elsősorban a nyersanyag 
vastagságának megállapítására;

c) 2-3 motoros kézifúróval (pl. BORRO) mélyí
tett, 5— 6 m mély sekélyfúrás, az előző két 
kutatási elem adatainak felhasználásával te
lepítve, elsősorban a nyersanyag minőségé
nek és a talajvízszintnek meghatározására.

Ez a kis költséggel megvalósítható előkuta
tás eldöntheti az építőipari nyersanyag meg
létét, kb. horizontális kiterjedését és annak
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megállapítását, hogy van-e a műrevalóságot 
megkérdőjelező tényező (pl. vastag fedő, magas 
talajvízszint), amely a kutatás folytatását eset
leg szükségtelenné teszi, ill. pozitív eredmény 
esetén egyből az előzetes-részletes fázis tervez
hető.

Dr. Fabiancsics, László:
The utilization of telesensing methods in model areas 
for the exploration of building materials, mining and 

recultivation

The article analyses the applicability of telesensing 
in all the three phases of the mining of building ma
terials (exploration —  mining —  recultivation). As a 
concrete example it shows the utilization of aerial 
photographs shot in 1988 and 1989 in the area Bu
dapest—Göd—Vác for the mining of sand-gravel. On

the bases of experiences gained the article proposes 
a new, complex pre-explorational methodology con
cerning building materials.

Ласло Фабианчич
Использование дистанционных методов 

на опытных участках рекультивации, добычи 
и разведки строительных материалов

В статье анализируется возможность применения дистан
ционных методов на всех трех стадиях геологоразведочных 
работ в области строительных материалов (рекультивация, 
добыча, разведка). На конкретных примерах показывается 
применимость аэросъёмки, проведенной в 1988— 89 гг. 
между Будапештом —  Гёдём и Вацом, в полосе перспектив
ной на разведку и добычу песка и гальки. На основании 
полученного опыта заказчик дистанционных методов пред
лагает новую комплексную методику поисков строитель- 
ныхматериалов.
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