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Távérzékelési módszerek földtani, 
bányászati alkalmazása 
az Oroszlányi Szénbányáknál

Az ásványi nyersanyagterületek megismerésének tö
kéletesítése a földtan művelőinek legnemesebb elhiva
tottsága minden időben. Az Oroszlányi Szénbányák 
barnakőszén-termelésbe' vonandó területein földtani 
.kutatás módszertani fejlesztést végez az Ipari Minisz
térium, a Központi Földtani Hivatal távérzékelési 
programiroda közreműködésével. Az alapkutatás-fej
lesztés célja olyan geodéziai-földtani-környezetvédel- 
mi-számítástechnikai modellek távérzékelési módsze
rekkel történő kiegészítése, amelynek eredményeként 
•széntermelésre kijelölt területek (Bököd II., Márkus- 
hegy III.) lehatárolását, a bányaművelési tervezés 
alap paramétereit, azok résízletes megismerését meg
bízhatóan—  időben és költségben —  elősegítjük. K i
alakult egy olyan nyersanyagtérmodell, amely több- 
variációs bányatelepítési-főfeltárási tervezést érzékel
tet, térrészben behelyezve megjelenít. A  földtani ku
tatási adatok digitális térmodelljét Bököd II. nevű 
területre gyakorlatban is alkalmazunk. Itt egy egy
szerű digitális térmodell bemutatását vázoltuk, amely 
a felszín néhány jellemzőjét, domborzat megjeleníté
se, valamint a felszín alatti kőzettartomány geológiai- 
bányászati szempontból kiemelt jelentőségű rétegek 
térbeli . helyzetét, alakját, fontosabb tulajdonságait, 
mennyiségi, minőségi adatait szemlélteti. A  módszer 
alkalmazása növeli a bányalétesítés megbízhatóságát, 
a célnak megfelelően a gazdaságföldtani szakterületen 
alkalmazható, bővíthető a nyersanyagkutatás kiérté
kelés műszaki-gazdasági adatbázisa.

Az Oroszlányi Szénbányák 1986. évtől részt 
vesz az IpM— KFH TPI tárcaprogram kereté
iben a távérzékelés alkalmazásának műszaki fej
lesztésében, az eredmények hasznosításában. 
Alapkutatási célul a medence bányaművelési 
igényű nyersanyagterületeinek földtani kuta
tása módszertani fejlesztését, vízföldtani-kör- 
nyezetgeológiai alapfelméréseket tűztünk ki. A  
geofizikai és fúrásos nyersanyagkutatást táv- 
érzékelési módszerek alkalmazásával egészítet
tük ki, amivel elősegítettük újabb nyersanyag- 
termelésre alkalmas területek (Bököd II., Már- 
kushegy II— III.) lehatárolását, részletes ismer
tetését, bányászati tervezését —  véleményünk 
szerint idő és költség szempontjából kedvező 
módon. Lehetővé vált egy olyan földtani nyers
anyagtérmodell kialakítása, amely a több vari
ációs bányatelepítési, főfeltárási tervezést ér
zékletesen, térrészbe helyezve megjeleníti. A  
geodéziai nyersanyagföldtani adatok digitális 
térmodelljeit a Bököd II. bányaterületen gya
korlatban is alkalmaztuk. A  Bököd II. bányate
rület egy része a Márkushegyi Bányaüzem 
szénvagyonbővítését célzó mezőcsatolás. Bemu
tatjuk ennek a területnek a digitális térmodell- 
kialakítási és alkalmazási vázlatát.

A  Bököd II. lelőhely példáján egy olyan egy
szerű digitális térmodell bemutatására kerül 
sor, amely a bányaterület felszínének néhány

jellemzőjét, domborzati viszonyainak megjele
nítését, valamint a felszín alatti kőzettarto
mány néhány bányászati szempontból kiemelt 
jelentőségű rétegének térbeli helyzetét, alakját, 
fontosabb tulajdonságainak, mennyiségi, minő
ségi adatainak számszerűsítését szemlélteti.

A  modellt jellemző fontosabb információkból 
az űr- és légifelvételekből, valamint a fúrások
ban észlelt adatokból és a megvizsgálandó bá
nyászati terv variábilis megoldási lehetősége
iből kiindulóan, megfelelő matematikai mód
szerekkel (pl. geostatisztikai programokkal) a 
modellezett tér tetszőleges pontjaira, illetve tet
szőleges nagyságú térelemeire (cella, blokk, 
rendszer) vonatkoztathatóan, a kiválasztott pa
raméterek izo-vonalas térképekként, vagy axo- 
nometrikus tömbszelvényként megjeleníthetők, 
tetszőlegesen transzformálhatok. A  modell al
kalmas célszerűen megválasztott síkban felve
hető —  szelvény, metszet leképzésére, terület, 
térfogat, tömeg meghatározására, sűrűségfügg
vények, elosztásfüggvények, valószínűségi pa
raméterek előállítására is. A  modell alkalmas 
továbbá különféle áthatások bemutatására, vo
nalas, síkbeli és térbeli létesítmények'(ph koor
dinátákkal, irány- és dőlésszöggel megadott vá
gatok, telepbe illeszthető fejtések) elhelyezésé
nek vizsgálatára, várható vágatszelvények ki
rajzolására, fejtések telepítési variánsainak, 
szállítási (gyűjtési és teherelosztási) törzsfáinak 
kialakítására, vizsgálatára, valamint a vágat
hajtások és a fejtések előrehaladási sebességei
nek tetszőlegesen megválasztott függvényében 
adódó feltárási és létesítési ütemtervek össze
hasonlítására. A  modell felépítése lehetővé te
szi a vizsgált bányászati feladat megoldásának 
prognózisát, a már megvalósított folyamatok 
eredményének regisztrálását, s a prognózisada
toknak a tényadatok figyelembevételével tör
ténő folyamatos pontosítását, a prognosztizált 
és a tényadatok eltérésének statisztikai feldol
gozását, a modell hitelességének a továbbfej
lesztés során figyelembeveendő korrekciók 
meghatározása céljából történő utólagos meg
ítélését.

Jelen munka az első hazai bányászati digitá
lis térmodell kísérleti telepítésének és felhasz
nálási lehetőségeinek bemutatása. Ezért a vá
zolt feladatokat leegyszerűsített formában kel
lett megoldani, tekintetbe véve azt a körül
ményt is, hogy az ilyenfajta modellvizsgálatok 
eredményeinek elfogadása, gyakorlati felhasz
nálása elsősorban a működési elvek egyértelmű,
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szakmailag korrekt meghatározásán és megér
tésén nyugszik.

A  feladat megoldása során igénybe vett, már 
kidolgozott, könnyen adaptálható modulok (pl. 
azonosító rendszer, geostatisztikai programok, 
izovonalas szerkesztések) részletesebb leírását 
jelen tanulmányban mellőzzük. Nagyobb teret 
kapnak azonban a modell működését, a bemenő 
és a kijövő információkat bemutató, valamint 
a hasznosítási lehetőségekre utaló leírások, an
nak ellenére is, hogy a modell rendkívül sok
rétű, számtalan variánsban futtatható vizsgála
taiból csak néhány —  fontosabbnak ítélt —  al
kalmazási lehetőséget villanthat fel, ami közel 
sem reprezentálja teljességében a modellezés 
igazi, gyakorlati hasznát.

A  digitális térmodellek azonosítói

A  Bököd II. terület digitális térmodelljét 
mindenekelőtt megfelelő azonosítóval kellett el
látni, amely a modellezett térségnek a népgaz
dasági-bányászati környezetre illesztésére (lo-
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kalizációs azonosító) és a modell segítségével 
megoldható feladatcsoportok, műveletek jelle
gére (operációs azonosító) utal.

A  lokalizációs azonosítást az egységes bányá
szati azonosítórendszerbe történő beillesztés 
biztosítja, a geokód megállapítása útján. A  geo- 
kód meghatározását a bányászat esetében a 
Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBFI) 
minden bányaterületre kiterjedően elvégezte és 
a hatáskörileg illetékes bányavállalat rendelke
zésére bocsátotta [1]. A  geokód tartalmazza az 
azonosítandó objektum (jelen esetben Bököd II. 
bányaterület) megközelítő súlypontjának EOV- 
koordinátáit, valamint a központi ásványva- 
gyon-nyilvántartásban szereplő bányaterület 
kódot, amely jelzi a terület megkutatottságá- 
nak, bányászati igénybevételének pozícióját, az 
ásványi nyersanyag fajtáját, ezeken belül a bá
nyaterület sorszámát. A  bányaterületi kódhoz 
—  éppen úgy, mint a geokódhoz —  hozzáren
delhető a bányaterület megnevezése is. A  geo
kód nyomán —  a KBFI-ben kidolgozott prog
ramrendszer segítségével —  mód nyílik a loká
lis azonosítás hierarchikus kiterjesztésére, az
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országos érvényű azonosítókhoz (pl. KSH-, 
KFH-, VÁTI-kódok) történő illesztésére (pl. 
közigazgatási, felügyeleti, vállalati, szakágazati, 
tulajdoni, gazdálkodási, településfejlesztési, ás
ványvagyon-nyilvántartási, környezetvédelmi 
egységekhez, illetve ezek információs rendsze
reihez történő kapcsolódására), illetve különféle 
szempontok szerinti kapcsolatkeresésre [2]. E 
rendszer adatokkal való feltöltése a KBFI IBM  
— AT számítógépén folyamatban van, a bánya- 
vállalatok részére hozzáférhető (1., 2. mellék
let).

Az operációs azonosító kialakításának a fel
használó bányavállalat saját információs rend
szeréhez és számítástechnikai apparátusához 
igazodóan kell történni az adott térmodell jel
legének megfelelő kód rögzítése útján. A  ope
rációs azonosító kód egyébként a digitális tér- 
modellen végezhető feladatmegoldások menü
jének jelzésére szolgál. Minthogy a bemutatan
dó példa elsősorban a terület földtani felépíté
sének digitális modellezésére irányul, operációs 
kódként ennek rövidítését (pl. GEO. DT. 1.00) 
is lehet választani.

Mindezek figyelembevételével jelen digitális 
térmodell azonosítója a következő lehet:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 590 765 235 930 187 GEO. DT. 1.00
Lokalizációs azonosító operációs
= GEOKÓD azonosító

A  lokalizációs azonosító első számjegye (1) 
azt jelzi, hogy a terület a geokód rendszerben 
síkbeli alapobjektumként szerepel a nyilvántar
tásban, a (2) számjegycsoport a terület súly
pontjának Y, a (3) számjegy csoport a terület 
súlypontjának X  összerendező je EOV-ban, 1 m 
élességgel megadva, a (4) számjegy csoport pe
dig a terület súlypontjának a Balti tengerszint- 
hez viszonyított magassága szintén 1 m éles
séggel. Az operációs azonosító (5) betűcsoportja 
jelzi a modell földtani jellegét, a (6) betűcso
port a digitális voltát, a (7) oszlop pedig a mo
dell rendeltetése szerinti műveletcsoport meg
különböztetésére szolgáló csoportjel, illetve sor
szám.

Minthogy a Geokód és az ásványvagyon
nyilvántartásoknál használatos, központilag elő
írt KFH-kód a BÖKÖD II. lelőhely megneve
zéssel teljes mértékben beazonosítható, a mo
dell megjelelölése egyértelmű akkor, ha a loka
lizációs azonosítóként a lelőhely megnevezését, 
vagy a KFH-kódot használjuk. Ez utóbbi ese
tekben a térmodell azonosítója

BÓKOD II. GEO. DT 1.00

vagy:

(8) (9) (10)

04 23 12 GEO. DT 1.00

ahol a lokalizációs azonosító első két számjegy 
(8) azt jelzi, hogy a megkutatott tartalékterü
letről, második két számjegye (9), hogy orosz
lányi barnakőszénről van szó, a harmadik 
számjegy csoport pedig (10) az oroszlányi bar
nakőszénbányák közül a Bököd II. bányaterü
let sorszáma.

A  vizsgált területek határának töréspontjait, 
illetve annak megjelenítését a geokód rendszer 
EOV-koordináták szerint lesz képes szolgáltat
ni, a vállalati digitális térmodell azonban más, 
helyi rendszerben is működtethető. Az Orosz
lányi Szénbányák a bányamérési, illetve ennek 
megfelelően a modellezési feladatok megoldá
sát is vízszintes összrendezők tekintetében a 
bajnai rendszer alkalmazásával, a függőleges 
összrendezőket pedig a Balti-tenger szintjéhez 
viszonyítottan végzi. A  digitális térmodell egyik 
modulja a különféle koordinátarendszerek közti 
átszámítást biztosíthatja.

A  digitális térmodell lehatárolása

A  digitális térmodell areális és vertikális ér
telemben határolható le, a modellezett feladat
nak megfelelően. Szakmai (földtani-bányászati) 
megfontolások alapján, ún. tematikus (pl. ku
tatási) térképen történt a területkijelölés, a je
lölt töréspontok digitalizálásával. A  térmodell 
felső határoló felülete általában a földfelszín 
domborzata, alsó határa pedig tetszőlegesen fel
vett sík pl. a bányatelek alaplapjának síkja), 
vagy a rendelkezésre álló információs tarto
mány (pl. a földtani kutatófúrások talpmélysé
ge által meghatározott felület (3., 4. melléklet). 
A  Bököd II. lelőhelyére vonatkozóan készített 
1:10 000 méretarányú kutatási térkép 1— 6. 
töréspontjait összekötő egyenesekre illesztett 
függőleges síkok, vertikális értelemben pedig 
egyrészt a felszín területe, másrészt a területre 
eső fúrások talpszintjére illeszthető felület de
terminálják.

A  digitális térmodell bemenő információi

A  bemenő információk első nagy csoportját 
a modell statikus felépítését szolgáló adatok 
képviselik. Ezek között elsőként a modell tér
beli lehatárolására szolgáló információkat kell 
rögzíteni, pl. az előzőekben említett kutatási 
térkép, valamint a kutatófúrások koordinátái 
figyelembevételével. A  modell műszaki tartal
mát a terepfelület leképzéséhez, vizsgálatához 
alkalmas űrfelvételek és légi felvételek, vala
mint a felszín alatti képződményekre utaló fú
rási adatok és a hozzájuk tartozó kiegészítő, 
referenciaadatok határozzák meg. A  felszínre 
vonatkozóan az információk nagy része analóg 
formában kerül felhasználásra (topográfiai tér
kép, ortofotótérkép, felszíni objektumok, vona
las létesítmények nyilvántartása stb.), ezek te
kintetében a manuális digitalizálás általában 
mellőzhető, a szükséges információk a megfe
lelő képfeldolgozó rendszerek útján átvehetők.
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A  bemenő információk külön csoportját alkot
ják azok, amelyek a modell működtetésének 
speciális reguláié, korlátozó feltételeit tartal
mazzák a szakmai sajátosságoknak megfelelően. 
Ide tartoznak a mintavételi helyek közötti in
terpoláció lehetőségét, illetve tiltását meghatá
rozók (pl. a vetősíkokon szakadásuk van a te
lepre vonatkozó fedő- vagy talpizohipszáknak, 
de folytonosak lehetnek az izopachymetrikus 
vonalak); vagy például a modellműködés révén 
esetleg megjelenő, de nem értelmezhető jelen
ségek (pl. negatív telepvastagság) eliminálására

szolgáló szakmailag is elfogadható megoldások
hoz szükséges információk; vagy a még meg
engedhető, esetleg szükségszerű elhanyagolások 
határértékeire vonatkozó szakmai előírások. 
Ugyanebbe a csoportba tartoznak a modell mű
ködtetéséhez szükséges, általában variábilisán 
megadandó információk (pl. a szelvények sík
ját, a vágatok, fejtések pozícióját előrehaladási 
irányát és sebességét, akadályaik felismerését 
és azok megoldását, a kapcsolódó kiértékelések, 
megjelenítések szakmai követelményeit tartal
mazó adatok) (5., 6. melléklet).
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Ezeket az információkat —  szemben a mo
dellt leíró statikus és állandó érvényű informá
ciókkal —  általában a modellezendő feladat sa
játosságainak megfelelően esetenként kell meg
állapítani és a program indításával egyidejűleg 
a modellbe bevinni.

Néhány modellezhető feladattípus és azok 
kijövő információi

A  modell jellegének megfelelően a szolgálta
tásokat a felszín fölötti (0), a felszíni (1) és a 
felszín alatti térségek szerint célszerű csoporto
sítani. A  felszín alatti térségre vonatkozóan kü
lön csoportba oszthatók a földtani felépítést 
tükrözőek (2), a spontán természeti folyamato
kat leképzőek (3), valamint a bányászati tevé
kenységeket és annak hatásait vizsgáló model
lezési feladatok (4).

0. A  felszín fölötti térséget jellemző 
információk

Ezekkel (pl. természetes radioaktív sugárzás, 
csapadék és klímaviszonyok, erőterek, lég
szennyeződés stb.) a bemutatott modell nem 
foglalkozik ilyen modulokkal, azonban bármi
kor kiegészíthető.

1. A  felszínt jellemző információk 
szolgáltatása

A  gyakorlati feladatok egy jelentős csoportja 
a modellezett bányaterület felszínét leíró, de
tektáló és állapotváltozást rögzítő szolgáltatásá
hoz kötődik. Az előzőekben említett bemenő in
formációk alapján a modellből lekérhetők:

GEO.DT 101

A  területet határoló töréspontok, illetve 
egyéb pontszerű információk (pl. mintavételi 
helyek) tetszőleges koordinátarendszerben kife
jezett koordinátáinak jegyzéke.

GEO.DT 102

A  területet lehatároló töréspontok, illetve 
egyéb vonalasán kontúrozható alakzatok tetsző
leges méretarányú térképen történő ábrázolása.

GEO.DT 103
A  területre vagy annak tetszőlegesen kijelöl

hető részére vonatkozóan a megfelelő légi fel
vételek és földi azonosítók révén, a modellhez 
csatlakoztatható külön modul segítségével elő
állítható, tetszőleges méretarányú ortofotó tér
kép.

GEO.DT 104
Az. ortofotó térkép előállításához felhasznált 

adatokkal korrigálhatok a kiemelt információ
kat megfelelő jelkulccsal és feliratozással tük
röző korábbi topográfiai térképek, tetszőleges 
méretarányban. A  korábbi helyzethez képest 
adódó változások tetszőleges időtartamokra ér
vényesen kiemelhetők.
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GEO.DT 10 5
Tetszőleges méretarányban, x, у és z irá

nyokban tetszőleges torzításokkal, tetszőleges 
választható rálátással előállítható a térmodell 
axonometrikus képe, a felszínt rácshálóval, 
szintvonalakkal, vagy tetszőlegesen választott 
függőleges síkokkal alkotott metszésvonalakkal 
ábrázolva a láthatóságot is figyelembe véve.

GEO.DT 106
Elkészíthető a felszín domborzatának tetsző

leges kategóriák szerint megválasztott lejtésű 
területeit feltüntető, tetszőleges méretarányú 
térképe, például a fúrások telepítésének, kül
színi létesítmények tervezésének elősegítésére. 
(A kimutatott térkép Bököd II. bányaterület 
felszínének azon részét emeli ki, ahova a terep 
lejtése miatt fúrásokat nem célszerű telepíteni.)

GEO.DT 107 feladatcsoport
A  bányászati tervezéshez, valamint a bányá

szat környezeti adatainak és hatásainak regiszt
rálásához célszerű a bányaterület felszínét kü
lönböző —  az űr- és légi felvételeken megfelelő 
földi referenciák alapján beazonosítható —  ka
tegóriák szerint differenciálni. Megkülönböz
tethetők például a
—  mezőgazdasági rendeltetésű területek, ter

melési áganként;
—  erdőgazdasági területek;
—  beépített területek;
—  eróziós területek;
—  vízfolyások, elmocsarasodott területek, bá

nyatavak;
—  bányagödrök, bányászat által okozott táj

sebek:
—  meddőhányók, szemétlerakók;
—  üzemterek, ipari objektumok által igénybe 

vett területek;
—  természetvédelmi területek;
—  nyomvonalas létesítmények (utak, vasutak, 

vezetékek típus szerint);
—  kiemelt egyedi objektumok (engedéllyel és 

engedély nélküli építmények);
—  bányászat által károsított, illetve rekultivált 

területek stb.;
Ezeket az információkat praktikus csoporto

sításban külön térképeken célszerű rögzíteni, és 
megfelelő időszakonként a változásaikat is de
tektálni. Ezek az információk, természetesen ki
egészítve további, megszerezhető információk
kal (különösen a bányászattal kényszerkapcso
latos, esetleges, vagy kizárható összefüggések 
megállapításával) számszerűsítendők, hogy a 
nyomon követhető évenkénti változásaikkal 
együtt naprakész kimutatások álljanak a bá
nyavállalat rendelkezésére a fontosabb mező- 
gazdasági termelési ágak összetételének az 
ipar, a bányászat, a közlekedés, az egyéb infra
strukturális fejlesztés, a településfejlesztés stb. 
által igénybe vett földterületek nagyságának és 
változásainak, a legfontosabb környezeti kárté
telek alakulásának és ezen belül a bányászati 
hatások arányainak megállapításához. Ezeknél 
a feladatoknál a modell tónusfelismerő, kontú
rozó, területmegállapító szolgáltatásait célszerű
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elsősorban hasznosítani, nem sajnálva az időt 
és az energiát a bányászattól távolesőnek tűnő 
referenciaadatok bevitelétől sem. Ezek a ráfor
dítások ugyanis általában megtérülnek a bá
nyászati és az egyéb okozatú hatások különvá
lasztása révén elérhető megtakarításokban.

2. A földtani felépítést tükröző szolgáltatások

A  digitális térmodell földtani felépítését a fe
lületek leképzésével lehet szemléltetni. Ehhez a 
szolgáltatáshoz megfelelő algoritmussal a fúrás 
terepszintje és a fúrásban harántolt felület kö
zötti távolság figyelembevételével automatiku
san számoljuk ki a tetszőlegesen kijelölhető 
viszonyítási szintre (esetünkben a Balti-tenger 
szintjéhez) érvényes Z koordinátákat, amelyek
kel a felületek a feladathoz megválasztható 
megjelenítéssel (általában szintvonalakkal) leké- 
pezhetők. A kőzetrétegek fedő és feküszintjé- 
nek a különbözeié szolgál a vizsgált rétegek 
vastagságvonalas térképeinek előállítására. E 
feladatok megoldásánál figyelembe kell venni 
azokat a vetősíkokat is, amelyek a felületele
mek között szakadást okoznak. A  vetők szá
mítógépes kiszerkesztésére ez idő szerint szak
mailag is elfogadható programokat nem isme
rünk, annak ellenére, hogy logikailag egyszerű 
a feladat: azon mintavételi pontok között, ame
lyek szintjeire közvetlenül nem lehet földtani
lag elfogadhatónak ítélt csapású és dőlésű 
folytonos felületelemet illeszteni, egy megfelelő 
vetősíkkal a felület folytonosságát meg kell sza
kítani, de olyan módon, hogy az a környezeti 
adatokkal összhangban álljon és földtanilag is 
értelmezhető formációt eredményezzen. A  fel
adat számítástechnikailag is megoldható, de 
csak olyan iterációs lépésekkel, amelyeket geo
lógus szakember irányít. Ennek számítástechni
kai megvalósítása ez idő szerint a digitális mo- 
dellfejlesztés mellőzhetetlen, sürgős feladatát 
képezi. Amíg megnyugtató megoldás nincs, a 
tektonikai vonalakat (vetősorokat) hagyomá
nyos szakmai módszerekkel kell meghatározni, 
s csupán annak eredményeit lehet a modellbe 
bevinni.

A  földtani viszonyokat jellemző szolgáltatá
sok általában
—  szintvonalas térképek;
—  vastagságvonalas térképek;
—  axonometrikus megjelenítések;
—  hisztogrammok;
—  térfogat- és tömegszámítások;
—  földtani szelvények 
összeállítására terjednek ki.

GEO.DT 201 feladatcsoport
A modell egészére folyamatos (tektonikailag 

nem megszakított) érvényű felületek szintvona
las ábrázolása. Tetszőleges méretarányban elő
állítható :
—  a pleisztocén rétegek feküfelületének szint- 

vonalas térképe;
—  a pleisztocén víztartó rétegek fedő- és/vagy 

feküszintvonalas térképe;

—  a fúrások talpszintjének, egyben a térmo
dell alsó határfelületének szintvonalas tér
képe.

GEO.DT 202 feladatcsoport 
A  tektonikai síkok által megszakított felület

elemek szintvonalas ábrázolása. Tetszőleges 
méretarányban előállítható:
—  a széntelepes összlet fölött települt víztároló 

rétegösszlet fedő- és/vagy feküszintvonalas 
térképe;

—  a széntelepes összlet fölötti védőréteg fedő- 
és/vagy feküszintvonalas térképe;

—  a széntelepes összlet fedőszintvonalas tér
képe;

—  a széntelepes összlet feküszintvonalas tér
képe;

—  az I. barnakőszéntelep fedő- és/vagy fekü
szintvonalas térképe;

—  a II. barnakőszéntelep fedő- és/vagy fekü
szintvonalas térképe;

—  az eocén védőréteg fedő- és/vagy feküszint
vonalas térképe;

—  a kréta védőréteg fedő- és/vagy feküszint
vonalas térképe.

GEO.DT 203 feladatcsoport
Az egyes bányászati feladatok megoldásához 

célszerű lehet a GEO.DT 201, vagy a GEO.DT 
202 sz. feladatcsoportban leképzett felületekről 
egyenként vagy célszerűen kiválasztott több 
felületre kiterjedően tetszőleges méretarányú 
és tetszőlegesen megválasztott rálátással, illetve 
torzításokkal axonometrikus tömbszelvényeket 
előállítani.

GEO.DT 204 feladatcsoport
A  digitális térmodellben kezelt felületek fel- 

használásával tetszőleges relációban, tetszőleges 
méretarányú izopach-vonalas térképek készít
hetők, elsősorban a következő képződmények
ről:
—  pleisztocén rétegek vastagsága,
—  széntelepes összlet vastagsága,
—  I. barnakőszéntelep vastagsága,
—  II. barnakőszéntelep vastagsága,
—  pliocén víztároló rétegek vastagsága,
—  széntelepek fölötti vízadórétegek vastag

sága,
—  széntelepek fölötti védőréteg vastagsága,
—  eocén védőréteg vastagsága,
—  kréta védőréteg vastagsága,
—  az I. és a II. széntelepek közti meddővas- 

tagság.

GEO.DT 205 feladatcsoport
A  digitális térmodellbe bevitt összes adatról, 

illetve a modellek előállított tetszőleges méret
arányú felületi és térelemek tulajdonság jellem
ző adatairól előzetesen meghatározott kategó
riák szerinti bontásban hisztogrammok készít
hetők. Leggyakrabban az előzőek szerint elő
állított felületek meghatározott egységeire (tér
hálózatára) vonatkoztatott felület-, illetve te
lepdőlések, a térelemeket jellemző tulajdonsá
gok (pl. vastagság, hasznosanyag-tartalom, ve-
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10. sz. melléklet

tőcsapás- és dőlésviszonyok stb.) hisztogramm- 
jait célszerű elkészíteni. A  hisztogrammok jel
lemzésére a digitális térmodellnek automatikus 
adatszolgáltatást kell biztosítania (szélső érté
kek, középérték, szórás stb.) az elosztás típusá
nak megállapításához is.

GEO.DT 206 feladatcsoport 
A  földtanilag-bányászatilag érdeklődésre szá

mot tartó rétegek, illetve rétegtartalmak tér
fogatának és tömegének meghatározását a tér
modellnek automatikusan kell biztosítania:

—  víztartó rétegek térfogata, porozitása, víz
tartalma;

—  barnakőszéntelepek ásványvagyona, fűtő
értéke, hamu- és kéntartalma, víztartalma;

—  kiválasztott szintekre vonatkozó (pl. II. te
lepre érvényes) kőzetnyomás meghatáro
zása.

GEO.DT 207 feladatcsoport
A  digitális térmodell automatikusan biztosít

ja a tér tetszőlegesen kicsiny térelemére (tér
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hálózati vonalak metszéspontjaira) vonatkoztat
ható információk számszerűsítését. A  leggyak
rabban vizsgált paraméterek: rétegazonosítás, 
rétegdőlés (az érintett felületelemmel mégha- 
tározhatóan), és a réteg kiemelt tulajdonságai. 
Ezek a —  lokálisan azonosított —  paraméterek 
lehetővé teszik, hogy tetszőleges pontban, egye
nes mentén vagy síkban pontról pontra nyo
mon követhető legyen a vizsgált paraméterek 
alakulása, s folyamatosan leképezhető legyen 
a bányabeli vágatok, vagy a tetszőlegesen ki
jelölhető síkok mentén a földtani szelvény.

Az egyes feladatcsoporthoz kapcsolódóan lásd 
(7— 10. melléklet).

3. A  spontán természeti folyamatok leképzése

Ezzel a bemutatott egyszerű digitális modell 
esetében nem foglalkozunk (pl. rétegvizek 
áramlási viszonyai, termodinamikai viszonyok, 
feszültségállapot-változások stb.). Ezekhez a di
gitális földtani modell egyrészt környezeti ke
retet ad, másrészt állapotdetektálást tesz lehe
tővé, hogy a későbbi bányászati beavatkozások 
hatásvizsgálatához kiinduló pozíciókat rögzít
sen.

4. Bányászati tevékenységgel kapcsolatos vál
tozások

A  bányavállalatoknál kialakított digitális tér- 
modellek legfőbb rendeltetése a bányászati fo
lyamatok tervezését, valamint a bányászati 
döntések megalapozását szolgáló vizsgálatok és 
értékelések elősegítése. A  modell alkalmazási 
lehetőségeinek széles köréből csak néhány ki
emelt példát sorolunk fel az alábbiakban. Te
rület termelésbeléptetéséhez szükséges feltárási 
terv egy lehetséges megoldását szemlélteti éves 
ütemezésben, egészen a fejtéselőkészítés és a 
termelésbelépés vágathajtási feltételeinek ki
elégítéséig. Vágatonként előrejelzi a víztartó 
rétegek és a vetők harántolásának időszakát, a 
kihajtott és a még hátralévő vágathajtások 
hosszát, a vájási sebességeket és a vágatokból 
kikerülő szén és meddő mennyiségét, hasznos- 
anyag-tartalmát. A  vágathajtás fajlagos para
méterei figyelembevételével összesítést nyújt a 
feltárás anyag-, energia- és munkaerő-szükség
letéről, valamint költségeiről a terv- és a tény
adatok összehasonlításához.

Bányavállalatunknál a digitális térmodellek 
a bányászati folyamatok (földtani kutatás, bá
nyalétesítés, feltárás, fejtés stb.) irányítása 
szempontjából legfontosabb természeti alakza
tok, műszaki-bányászati létesítmények térbeli 
megjelenítését, a bányászati folyamatok köl- 
csönhatásos és variábilis vizsgálatát, valamint 
az optimális megoldások kiválasztásánál a dön
téselőkészítést szolgálják.

A  bányászatban —  a természeti adottságok 
területi különbözősége, a természeti paraméte
rek nagyfokú változékonysága, a rendelkezésre 
álló térbeli információk és folyamatok hipoteti

kus, illetve prognosztikus jellege, valamint a 
bonyolult kölcsönhatások miatt —  a digitális 
térmodelleket általában egyedileg, a konkrét 
lelőhely és modellezési feladat, vagy feladat- 
csoport jellemző sajátosságainak figyelembe
vételével, célraorientáltan kell kialakítani. Ez 
a követelmény teszi szükségessé, hogy a bá
nyászati célú digitális térmodellek az adott fel
adat megoldásához összeválogatott, tetszőlege
sen kapcsolható, átrendezhető, egymáshoz és 
a szükséges adatbázisokhoz is könnyen illeszt
hető modulokból legyenek felépíthetők. Az il- 
leszthetőségi követelményt természetesen nem 
csak számítástechnikai értelemben, hanem a 
teljes informatikai kapcsolatrendszerre kiter
jedően ajánlatos megvalósítani, különösképpen 
a nem digitális formában tárolt információk (pl. 
karotázsgörbe, térkép, szelvény, függvénykap
csolat) és a valószínűségi változókként rendel
kezésre álló lágy vagy empirikus adatok digi
talizálása, illetve a modellépítésnél történő fel- 
használása során. A  modell paraméterei űrbéli 
és légi, felszíni és felszín alatti információszer
zéssel nyert, mért, számított, tapasztalt, vagy 
valószínűsített adatok lehetnek.
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Dr. Gondozó, György:
Geological and mining application of telesensing 

methods in the coal-mines of Oroszlány

The perfectioning of getting acquainted with the 
areas of mineral raw materials was always the nob
lest vocation of the scholars of geology. On the areas 
of the coal-mines of Oroszlány to be put into the re
covery of coal the methodological development of geo
logical exploration is carried out bu the Ministry for 
Industry with the participation of the program office 
for telesensing of the Central Geological Office. The 
purpose of the development of basic research is the 
completion of such models of geodesy, geology, envi
ronment protection, computer technique with telesen
sing methods, due to which we can promote the deli
neation of areas designed for coal recovery (Bokod 
II., Márkushegy III.), the basic parameters of the 
planning of mine exploitation, their reliable detailed 
recognition, regarding the factors of time and costs. 
Such a raw material space model was formed which 
represents and presents placed in a part of space a 
planning of mine settings and main exploration 
with several variations. We apply the digital space 
model of the geological exploration data also in the 
practice to the area of Bokod II. Here we outlined 
the demonstration of a simple digital space model, 
which illustrates several characteristics of the sur
face,- the visualisation of the relief, as well as the 
space position, form, more important characteristics, 
quantitative and qualitative data of strata of the sub
surface rock domain of outstanding importance from 
geological and mining points of view. The application 
of the method increases the reliability of the 
establishment of mines, and it is a technical and 
economic data basis for the evaluation of raw mate
rial exploration applicable in the professional field of 
economic geology, in accordance with the purpose.
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Дьёрдь Гондозо

Использование дистанционных методов 
в геолого-разведочных и горных работах 

на угольном руднике Орослань

Совершенствование познаний о месторождениях полез
ных ископаемых самое благородное призвание геологов 
во все времена. На территориях месторождения бурых уг
лей Орослань, включаемых в добычу, Министерством Тя
желой Промышленности с участием Программного Бюро 
по Дистанционным методам Центрального Геологического 
Управления проводится усовершенствование методики 
геолого-разведочных работ. Целью усовершенствования 
является разработка на ЭВМ с привлечением дистанцион
ных методов таких геодезических, геологических и связан
ных с охраной окружающей среды моделей, в результате 
которых на участках, предназначенных для добычи (Бокод 
II, Маркушхедь III), станет более достоверным их ограни

чение и получение основных параметров для своевремен
ного и рационального проектирования эксплутационных 
работ. Была создана такая модель поля месторождения, в 
которой отражается несколько вариантов проектирования 
вскрытия полезного ископаемого и заложения рудника и 
возможно их проявление в некоторой части пространства: 
Модель участка Бокод II с данными геологоразведочных 
работ в цифровой форме уже применяется на практике. 
В статье показывается схема цифровой модели поля руд
ного участка, на которой иллюстрируются несколько ха
рактерных данных поверхности участка, его рельеф, а также 
пространственное положение наиболее важных с геологи
ческой и эксплутационной точек зрения пластов, их форма, 
наиболее важные свойства, количественные и качественные 
параметры. Применение метода повышает надежность за
ложения горных выработок, успешно в разрешении задач 
экономической геологии, на его основании расширяется тех- 
ническоэкономическая база данных разведки полезных ис
копаемых.
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(Folytatás az 50. oldalról)

A  négy bontásban potenciális talajjavító anyagként 
összesen 26 féle ásványi nyersanyagot tárgyalnak a 
szerzők. A  csoportosításból adódóan egyes nyersanya
gok helyzete változhat. A  talajjavítási igények, az 
ökonómiai szempontok miatt egy potenciális lehető
ségként szereplő nyersanyag „előre” léphet, s fordít
va, egy hasznosított nyersanyag jelentősége lecsökken
het.

A  könyvben a szerzők több évtizedes saját kutatási 
eredményei, tapasztalatai mellé szervesen beépítették 
a mezőgazdasági hasznosítható nyersanyagok más ku
tatók, kutatóhelyek eredményeit is.

A  könyvet kereken 200 tételes, gondosan összeállí
tott irodalomjegyzék zárja.

E Módszertani közleménnyel egy, a földtani, mező- 
gazdasági irodalomban eddig egyedülálló hiánypótló 
anyagot jelentetett meg —  500 pld.-ban —  a Magyar 
Állami Földtani Intézet. A  könyv igényesen megírt; 
több évtizedes kutatómunka eredményeire épülő, jól 
szerkesztett, jól tagolt, a hivatkozásokat korrektül 
közlő, könnyen áttekinthető mű. Tudományos és kézi
könyvként történő hasznosíthatósága mellett az okta
tásban is bizonyára jól használható lehetne, ha a ker
tészeti, ill. agráregyetemeken, valamint az ELTÉ-n 
önálló agrogeológiai képzés is megindulhatna.

Dr. Solti Gábor

Szoboravató a miskolci egyetemen

1990. június 29-én leplezték le Böckh Hugó bronz 
mellszobrát az egyetemi főépület aulájában. A  szob
rot Háber István készítette 1932-ben, amelyet az Or
szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
ajándékozott a  Miskolci Egyetemnek.

Soltész István az OMBKE elnöke és dr. Kovács Fe
renc az egyetem rektora avatta fel a szobrot, majd 
dr. Somfai Attila az NME Földtani Intézetének igaz
gatója a következőkben méltatta Böckh Hugó érde
meit:

Nagysúri Böckh Hugó, a Földtani Intézet néhai 
igazgatójának, Böckh Jánosnak a fia 1874-ben szüle
tett. A  Budapesti Tudományegyetemen szerzett okle
velet 1898-ban, majd Nagymaros környékének föld
tanából doktorált.

1899-ben kinevezték a Selmecbányái Bányászati 
Akadémia rendkívüli tanárának, 1900-ban bányataná
csosi címmel rendes tanárnak.

Azért, hogy tanítványai kezébe jó tankönyvet ad
jon, megírta 2 kötetes nagy Geológiá-ját, amelyben az 
ásvány-kőzettant, a földtant és az őslénytant kora ki
magasló színvonalán tárgyalta.

Böckh Hugó kitűnő gyakorlati érzékű, kiválóan 
képzett szakember volt, ezért 1910-ben a pénzügymi
nisztérium őt bízta meg az Erdélyi-medence földgáz
mezőinek tanulmányozásával. Ettől kezdve a szén- 
hidrogének kutatása lett fő munkaterülete.

Böckh Hugó világra szóló érdeme, hogy ő kezdemé
nyezte az Eötvös Loránd által tisztán tudományos cé
lokra készített torziós ingának gyakorlati földtani fel
adatokra, nevezetesen kőolajkutatásra való alkalma
zását.

1915. év nyarán javaslatára, Egbell mellett első íz
ben alkalmazták a világon a geofizikai kutatási mód
szert, a torziós inga felhasználásával, a szénhidrogén
kutatás érdekében.

1917-ben a Bányászat-Kohászati Lapokban megje
lent „Brachiantiklinálisok és dómok kimutatása tor
ziós mérleggel végzett nehézségi mérések adatai alap
ján” című, korszakalkotó jelentőségű munkájában az 
eddig csak feltételezett összefüggéseket az egbelli ku
tatási és mérési eredmények felhasználásával már bi
zonyítja.

Böckh Hugónak ez a világviszonylatban is nagy je
lentőségű dolgozata, a Petroleum 1917. évfolyamában 
német nyelven is megjelent, és ezzel elindította az 
Eötvös-ingát világkörüli1 hódító útjára.

A  Böckh által vezetett kincstári szénhidrogén-kuta
tásnak jelentős eredménye volt az egbelli kőolajelő
fordulás felfedezése, mely a történelmi Magyarország 
első megkutatott olajmezője volt 1914-ben.

Rendkívüli esemény volt ez! Felmentették főiskolai 
tanári állásából és a pénzügyminisztérium 1914. má
jus 25-től kezdve egész Magyarország valamennyi bá
nyászati kutatásának vezetését és irányítását rábízta.
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Eredményes munkája elismeréséül a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1915-berí levelező tagjává válasz
totta. 1918-ban helyettes államtitkárrá, majd 1919. 
szeptember 1-jén államtitkárrá nevezték ki.

Az első világháborút követő nehéz esztendőkben az 
állam szerződést kötött az Anglo-Persian Oil Compa
ny Ltd-del, hogy az saját költségén kutasson hazánk
ban. A  műveleteket Böckh Hugó irányította. Ezek a 
kutatások nem jártak eredménnyel.

A vállalkozás kudarca hosszú időre diszkreditálta a 
külföldi tőke előtt a magyar területeket, és nehéz 
idők következtek a magyar kőolajkutatásra és kuta
tókra.

Böckh Hugó az őt emiatt ért méltánytalan támadá
sok következtében állásáról lemondott, és megkezdte, 
ill. folytatta külföldi működését, mint az Angol-Per
zsa Olajtársaság geológus tanácsadója. Az 1923— 25. 
években Perzsia földtani viszonyait tanulmányozta, 
1925— 26-ban pedig a Török Olajtársaság — a későb
bi Iraki Olajtársaság — megbízásából egy nemzetkö
zi szakértői bizottság tagjaként kőolajföldtani kutatá
sokat végzett Irakban. 1926—28-ban eleinte újra Per
zsiában dolgozott, majd Közép- és Dél-Amerikában — 
Guatemala, Kolumbia, Trinidad és Venezuela terüle
tein. 1928 és 1929-ben Albániában, végül újból Per
zsiában végzett kutatásokat, ahonnan véglegesen ha
zatért 1929-ben világhírnévvel, tekintélyben és ta
pasztalatokban gazdagon.

1929-ben kinevezték a Földtani Intézet igazgatójá
vá. Ettől kezdve haláláig vezette az intézetet.

1931 tavaszán egyetemi előadások tartására London
ba utazott. A Föld nagytektonikai összefüggéseiről be
szélt. Augusztusban Prágában részt vett a Kárpáti 
Geológiai Egyesülés ülésein és kirándulásain, bár ek
kor már súlyos beteg volt, december 6-án meghalt, 
Perzsiában szerzett vírusos trópusi betegség miatt.

Böckh Hugó tudományos munkásságát a legnagyobb 
elméleti képzettség és gyakorlatiasság ritka harmó
niája jellemezte. Amikor a hasznosítható ásványi 
nyersanyagokat kutatta, egyúttal a nagy, átfogó tek
tonikai problémákkal is foglalkozott, de szakmájának 
minden ágában kiválóság volt.

Böckh Hugó számtalan elismerésnek és magas ki
tüntetésnek volt részese, s egyúttal sok tudományos 
társaságnak, testületnek és bizottságnak tagja.

Büszkeségünk, hogy Böckh Hugót jórészben ma
gunkénak válthatjuk. Már származásánál fogva is, 
hisz nagynevű édesapja Selmecen végzett bányász 
volt, ő pedig almamaterünk ásványtani és földtani 
tanszékének egy évig rendkívüli, ezután rendes taná
ra 1918-ig.

Dr. S. A .
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