
te, hogy olcsóbb és földtanilag is hatékonyabb, ha a 
továbbiakban a szeizmikus méréseket a lényegesen 
modernebb műszerezettségű és szakmailag jobban 
felkészült ELGI-nél rendeli meg.

Bányageofizika az uránbányászatban

A bányászati geofizika leglényegesebb eleme az 
uránérc bányászatában az uránérc helyének, minősé
gének és egyéb fizikai paramétereinek meghatározá
sa. Ehhez kapcsolódott későbbiekben a ritkuló fúrá
sos kutatás miatt az ércesedés kiterjedésének és azo
nosításának vizsgálata. A bányászat mélyülésével 
előtérbe kerültek a kőzetmechanikai, kőzetfizikai 
adatok beszerzésének lehetőségei is.

Bányabeli fúrásokat a bányaüzem nyitása után, a 
részletező kutatási fázisban végeznek. A kialakított 
kutatási rendszer végső célja, hogy a megtalált érc- 
testek minimum 6x6 m-es hálóban ismertek legye
nek. A bányabeli karotázsnál (döntő többségben fel
felé irányuló fúrólyukakban) természetes gammasu
gárzás mérést, lyukferdeség mérést vezettek be min
den fúrásban. Esetenként kőzetmechanikai célból 
elektromos karotázst, kísérleti célból gammaspekt- 
rometriai és szelektív gamma-gamma méréseket vé
geznek. Az adatokat számítógépes kiértékelés után 
adatbázisba rendezik, amelynek interaktív tervezési 
célokra történő felhasználásán jelenleg dolgoznak. 
Ezen adatbázist állandóan pontosítják az érc leműve
lése során mért adatokkal. A pontos minőségmegha
tározás érdekében a fúrómagokon laboratóriumi mé
réseket végeznek: uránkoncentráció, U-Ra egyen
súly, radon emanációs koefficiens meghatározására.

A bányafúrásokból nyert információ alapján meg
tervezett bányatérségekben folyamatosan fái- és ku
tatólyuk-méréseket végeznek. Ezzel pontosítják az 
érc térbeli helyzetét, meghatározzák minőségét. A 
kialakult irányítási gyakorlatban a geofizikai szolgá
lat intézkedik a minősített érctest és a mindenkori 
gazdasági mutatók alapján az érchez jöveszthető 
meddő kőzet mértékéről. Az ún. tömbfejtések és 
védőpillérek környezetében kőzetmechamkai célú 
geoelektromos, szeizmikus, szeizmoakusztikus és 
ultrahangos méréseket végeznek, nagyrészt kísérleti 
jelleggel.

A geofizika szerepe az ércosztályozásban és a kész
letgazdálkodásban, valamint a rekultivációban

A bányából kikerülő minden csille súlyát és gam
ma-sugárzását mérik. Számítógépes adatrendszeren 
keresztül folyamatosan minősítik a termelési tevé
kenységet és korrigálják a készlet adatait. Az ércdú
sítás folyamán is több mérőpont segítségével avat
koznak a folyamatirányításba.

A bányászkodás során keletkező meddőhányók és 
az ércdúsítás folyamán keletkező zagytározók folya
matos megfigyelését a természetes gamma-sugárzás 
mérése és a radon exhaláció monitorozása révén a 
geofizika hivatott ellátni, és adatokat szolgáltatni a 
rekultivációhoz. A bányászkodás során laalakított 
üregrendszer (több, mint 16 millió m3) sajátfolyama
tainak megfigyelésére geodinamikai mérőrendszert 
hoztak létre, amelynek két eleme van: a szeizmoló
giai mérőhálózat és a mélyszinti extenzométer.

Összeállították: Baranyi István, Berta Zsolt,
Várhegyi András

Az ELGI gravimetriai adatbázisa

A gravitációs módszer a legrégebbi geofizikai 
módszerek közé tartozik. A Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet alapítása (1919) óta végez 
ilyen méréseket. Az eltelt évtizedek folyamán Inté
zetünkben mintegy 275 000 gravimetriai állomás 
adatai maradtak fenn olyan minőségben, hogy a ku
tatók ma is használhatják azokat. A széles körű fel- 
használás alapja az adatok számítógépre vitele, és 
olyan adatbázisba rendezése, mely gyors hozzáférést 
és sokoldalú manipulálhatóságot biztosít.

A graviméteres mérések sajátossága, hogy a mé
rési eredmények nem függnek a mérés körülménye
itől (időpont, szelvényirány stb.), ugyanakkor már az 
elsődleges feldolgozásra (Bouguer-anomália számí
tása) is többféle eljárás létezik. A számítás külső 
paramétere a korrekciós sűrűség, melynek optimális

értéke területről területre változhat. A földi normál- 
tér korrekciójára többféle eljárás létezik, megegye
zés kérdése, hogy melyiket alkalmazzuk. A hazai 
gyakorlat általában a Cassinis-féle képlettel számol, 
nemzetközi együttműködés keretében azonban más 
eljárás alkalmazására is szükség lehet. A nemzetközi 
együttműködés lehetősége egyébként más problé
mákat is felvet, a Magyarországon alkalmazott koor
dináta- és magasságrendszer, a gravitációs bázishá
lózat eltérhet a más országokban alkalmazottól. A 
DANREG programban a magyar—osztrák—szlo
vák együttműködésben készült gravitációs térképek 
előállítását például egyéves egyeztetés előzte meg.

A fentiekből következően létrehozható olyan 
adatbázis, mely az ország valamennyi-graviméteres 
mérését tartalmazza, és annak bármilyen szempont-
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ból kialakított részein a felhasználó által kiválasztott 
feldolgozási eljárás egységesen elvégezhető. Ennek 
érdekében célszerű, ha az adatbázis nem Bouguer- 
anomália értékeket tartalmaz, hanem minden olyan 
adatot, amelyre a Bouguer-anomáliák számítása fo
lyamán szükség van.

Az adatbázist a korábbi nagygépes lyukkártyás 
adatrögzítéseket is felhasználva ШМ PC-n hoztuk 
létre. Az adatok az Egységes Országos Vetületi 
Rendszer 1:25 000 léptékű térképlapjai szerint van
nak fájlokba rendezve. A fájlok ASCII formátumban 
soronként tartalmazzák az állomásokhoz tartozó ada
tokat, így azok sokféle szoftver számára elérhetőek. 
A fájlokból gyűjtő program keresi ki a szükséges 
adatokat. A gyűjtés téglalap alakú kutatási területre, 
két, a felhasználó által megadott EOV koordinátapár 
alapján történik.

Az adatbázis tartalmát egy méréspont adatsorán 
mutatjuk be:

Pont — az állomás azonosítója
Év — a mérés éve
M — a mérőműszer kódszáma
X — az állomás EOV X koordinátája méter-

Y — az állomás EOV Y koordinátája méter
ben

Z — az állomás adriai magassága centiméter
ben

G — az állomás javított nehézségi értéke az 
MGH-50 gravimetriai bázisrendszer sze
rint, pGal-ban

к — a „közeli zóna” terephatása pGal-ban
su — a teljes terephatás pGal-ban
h — a mérési sorozat záróhibáját jellemző 

kódszám
fi — az állomás szélességi köre Kraszovszkij- 

vetület szerint (a példában 47° 11 ’19")
tn — az eredeti mérési témára utaló kód (ez 

teszi lehetővé problémás esetben a 
visszakeresést, valamint a mérések tulaj
donjoga szerinti letiltásokat)

Az adatbázisba helyezett pontok térképe az 1. áb
rán látható. Az adatbázis jelenleg csak az ELGI 
rendelkezésére álló állomások adatait tartalmazza, a 
szükséges javítások, törlések után 272 024 állomást.

Tudomásunk szerint Magyarországon az ELGI-n 
kívül az olajiparban (GKV) voltak számottevő gra- 
viméteres mérések. Célszerű lenne olyan megfelelő 
adatvédelemmel ellátott adatbázist létrehozni, amely 
az ország összes gravimetriai adatát tartalmazza. Ez
zel megszülethetne az első, valóban teljesnek tekint
hető országos geofizikai adatbázis.

Az adatbázis felhasználásának egy lehetséges fo
lyamatábráját a 2. ábra mutatja be.

Kovácsvölgyi Sándor

2. ábra. A gravitációs feldolgozás folyamatábrája
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