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Kísérleti komplex légigeofizikai mérések, 
a mérési adatok bauxitkutatási 
célú feldolgozási módszerének 
kifejlesztése

A  nyersanyagkutatási célú légi geofizikai módszerek 
bauxitkutatási célú felhasználásával mind az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet, mind a Bauxitkutató Vál
lalat szakemberei több éve foglalkoznak.

A  cikk megkísérel áttekintést adni a légi geofizikai 
mérések alkalmazásának kezdeti lépéseiről és az 1989- 
ben megkezdődött mérési és módszerfejlesztő mun
káról. Ezen belül arról, hogy a bauxitkutatásban a 
légi geofizikai alkalmazására nincs kidolgozott metodi
ka, ezt a hazai bauxitelőfordulások esetére ki kellett, 
ill. kell alakítani.

Bevezetés

A  bauxitkutatási célú légi geofizikai módsze
rek alkalmazására több szakaszban végzett —  
és módszertanilag ez idő szerint folyó —  ku
tató-fejlesztő munka, kísérleti mérések után 
került sor.

A  jelenlegi állapot, neveztesen, hogy 1989 év
ben bauxitkutatási célból mintegy 120 km2-es 
terület komplex légi geofizikai felvételezés, 
ezzel párhuzamosan egy feldolgozási módszer
fejlesztés is történik, több vállalat, intézmény 
szakemberei közös munkájának eredménye 
nyomán alakult ki. A  következőkben ezt a kö
zös munkát, a kísérleti mérések eredményeit, 
fejlesztési terveket kíséreljük meg bemutatni.

Légi mágneses és légi gammaspektrometriai 
mérések

E módszerekkel a Dunántúli-középhegység 
egész területére kiterjedő térképezésre a Me
cseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) és az Eöt
vös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) együtt
működésben, szovjet közreműködéssel 1965— 69 
között került sor. (Baranyi et al. 1970). Az 
AN — 2 típusú repülőgépbe szerelt ASzG— 48 
tip. mérőberendezéssel 1:25 000 méretarányú 
uránkutatási célú mérési anyag bauxitkutatási 
hasznosíthatóságát részletesen elemeztük (Gére- 
si et. al. 1985). A  hazai bauxitok ismert gam- 
maspektrometria sajátosságai (pl. Nyerges 
1978, Elek I. 1984) alapján vizsgáltuk azt is, 
hogy nagyobb felbontási, korszerűbb műszer
rel, helikopteres méréssel milyen esélyei van
nak a felszíni bauxitos anyag kimutatásának. 
Ezt követően került sor (MÉV kezdeményezés
re, ELGI szervezésben) a Bauxitkutató Vállalat 
(BKV) megbízásából három bauxitkutatási te
rületen kísérleti légi gammaspektrometriai és 
légi mágneses mérésekre, a szófiai Geofizikai

Kutató és Földtani Térképező Vállalat kivitele
zésében.

Az alkalmazott berendezés és eljárás néhány 
adata:
—  MI— 8 tip. helikopterbe épített M ADACS- 

típusú 512 csatornás 50,4 1-es kristálytérfo
gatú gammaspektrométer.

—  M AR— 5 tip. protonprecessziós magnetomé- 
ter.

—  Perkin Elmer 6/16 tip. fedélzeti számítógép 
(magnó, analóg regisztráló, stb. tartozékok
kal)

—  A  mérőrendszer urán, thórium, kálium, az 
összgamma intenzitást a totál mágneses te
ret és a repülési magasságot regisztrálta.

—  A  mérési menetvonalak rögzítése 1:10 000 
méretarányú topográfiai térképekre a repü
lés közben azonosított tereppontok segítsé
gével, illetve ahol engedélyezett volt video
felvételek felhasználásával történt.

—  A  menetvonalak, azaz a repülési szelvények 
távolsága 100 m, a mérési magasság 50— 100 
m, a repülési sebesség 100 km/ó, a minta- 
vételezés időtartama 1 sec volt.

A  kísérleti bauxitkutatásra több olyan terü
letet jelöltünk ki, amely reménybeli kutatási 
terület és ismert előfordulás körzetében van, 
ahol sekély mélységben (felszínközeiben) vár
ható a bauxit, a területnek legalább a peremén 
ismert bauxitelőfordulás (kibúvás, külfejtés, in
dikáció) van.

A  mérésekkel lefedett területek
Ugod— Bakonykoppány és Bakonybél— Hu- 

bertlak
Ilalimba— Taljándörögd és
Gánt térségében összesen 49 km2-t  tettek 

ki.
Az elkészült l:10  000-es méretarányú para

métertérképek és a repülési magassággal kor
rigált digitális rögzítésű regisztrátumok birto
kában megkezdtük a légi gammaspektromet
riai adatok bauxitkutatási értékelését.

Ennek néhány eredménye:
Igazolódott, illetve légi mérésekkel is kimu

tatható volt, hogy
—  a bauxitok radioaktív tulajdonságai külön

böznek a kísérő kőzetekétől, azaz
—  magasabb és változékonyabb az U-tar- 

talmuk,
—  lényegesen magasabb és általában kis 

változékonyságú a Th-tartalmuk.
—  alacsony, vagy alacsonyabb a K-tartal- 

muk.
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1. ábra. XJrán, thorium, kálium koncentráció változása 
a gánti külfejtés EK -i pereme fölött mért szelvényben.

A  fentebbieket az 1. ábrával szemléltetjük, 
amely a gánti külfejtés peremi része fölött re
gisztráltakat mutatja.

Ismert, hogy a radioaktivitás mérés egy vi
szonylag vékony felszíni réteg radioaktív elem
tartalmának meghatározására szorítkozik. 
Ugyanis a gammasugárzás az 1,46— 2,62 MeV  
energiatartományban jelentősen elnyelődik a 
kőzetekben. Pl. 2,7 g/cm3 sűrűségű kőzetekben 
az összgammasugárzásnak mintegy 90% -a  fel
ső 15— 23 cm-ből származik, száraz, 1,5 g/cm3 
sűrűségű talaj esetén ez a mélység még mindig 
csak 30— 45 cm.

De az irodalmi adatok arra is utalnak, hogy 
korrelációs kapcsolat áll fenn a törmelékes 
fedőtakaró és a szálban álló kőzet radioaktív 
elemtartalma között.

Javítja a kimutathatóság esélyeit az érctes
tek körül az elem-migrációval összefüggésben 
kialakuló geokémiai és a mechanikai szóródási 
udvarok jelenléte. Ezeknek a szóródási udva
roknak a mérete az eredeti érctest felszíni el
terjedésének többszöröse lehet.

A  regisztrátumok és a paramétertérképek 
anomális helyeit vizsgálva, szelvénymenti tere
pi gammaspektrometriai mérésekkel sikerült 
kimutatni egy eddig ismeretlen kisméretű 
bauxittelepet és azonosítani tudtunk több szó
ródási udvarnak értelmezhető anomáliát is.

Az előbbire a 2. sz. ábrán mutatunk be pél
dát, az utóbbit a 3. ábrával szemléltetjük, ahol 
az anomália középpontján átfektetett szelvény 
mentén mért terepi gammaspektrometriai ada
tok láthatók. (A szelvény egy dolomitkibúvás
ról indul.)

A  kísérleti légi gammaspektrometriai méré
sek —  még nem lezárt —  módszertani értéke
lése megmutatta, hogy a módszerrel a bauxi
tes anyag felszíni jelenléte kimutatható, a se
kély bauxitelőfordulások kutatására az eljárás 
bevezethető.

E mellett nyilvánvalóvá vált, hogy a mérés-
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nek és feldolgozásnak több elemét a továbbiak
ban módosítani kell, mert az alkalmazott for
mában bauxitkutatási célra nem megfelelőek.

Ezek:
—  Javítani kell a navigációt, illetve a mérési 

pont földi megfeleltetésének módszerét.
—  Az 1 sec-os mintavételezés alatt a gép kb. 

30 métert halad, a kisméretű hatók (bauxit- 
telepek) elkülönítése így igen nehéz (amint 
ez a 2/a ábrán is látható).

—  Az izovonalas térképszerkesztő program 
túlzottan átlagol.

—  A  mezőgazdasági eredetűnek feltételezett 
magas K-szennyezettség miatt ez a paramé
ter „óvatosan” kezelendő.

Légi elektromágneses mérések

A  légi elektromágneses mérések elvével, 
feldolgozásával sok publikáció foglalkozik. 
Az alkalmazott eljárásokon belül megkü
lönböztethetünk passzív módszereket, amelyek 
valamely méréstől függetlenül létező elektro
mágneses teret használnak fel (pl. légi VLF) és 
aktív módszereket, amelyek az alkalmazáskor 
elektromágneses teret gerjesztenek egy speciá
lis adóval, ami a repülő járművön vagy a fel
színen van elhelyezve.

Az előzetes irodalmi és elméleti vizsgálatok 
alapján a sekély bauxit kutatására az aktív ger
jesztésű, dipól-dipól elrendezésű (SLINGRAM  
rendszerű) helikopteres, vontatott gondolás, 
több frekvenciás berendezés alkalmazása tűnt 
célszerűnek. (Csathó B. 1986). Ilyen az ún. 
DIGHEM-berendezés, amelyet Fraser cikkei 
ismertetnek részletesen (Fraser 1972, 1978).

Ebben a berendezésben, a helikopterből 30 
méteres kábelen függő szondában két induktív 
tekercspár található. Az egyik tekercspár (adó) 
elektromágneses teret gerjeszt (900 és 3600 
Hz-en), amelyet a másik tekercspár (vevő) mér. 
Ha a szonda a földfelszín közelében halad, úgy 
az elektromágneses tér behatol a talajba.

A  vevő tekercsben mért primer (az adótól 
közvetlenül származó) és szekunder (a talaj
ban indukált áramból származó) térerősségek 
arányát és fázisát felhasználva mindkét frek
venciához egy-egy látszólagos fajlagos ellenál
lásérték rendelhető. Az ezekből szerkesztett 
látszólag fajlagos ellenállás térképek értelmezé
se a bauxitkutatásban eredményesen használt 
felszíni VLF térképezéshez hasonló, tehát le
egyszerűsítve a nagy fajlagos ellenállású terü
leteken a medencealjzat felszínközeiben van, a 
kis fajlagos ellenállásértékek pedig aljzatbemé
lyedést jeleznek.

1987-ben az ELGI megszervezte és lebonyolí
totta az első magyarországi légi elektromágne
ses méréseket. A  részben M AT— BKV finan
szírozású bauxitkutató mérések területeinek 
(Somlyóvár, Szár, Gézaháza) kiválasztása az 
előzőekben már ismertetett elveknek megfele
lően történt. A  méréseket az Osztrák Szövet
ségi Földtani Hivatal DIGHEM II. típusú be
rendezésével osztrák operátorok végezték. A
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a., b..

2. ábra
Kisméretű felszínközeli bauxittelep jelentkezése a légi (a) és a felszíni (b) gammaspektrometriai mérés során

Bakonybél— Gerencepuszta-i területen.
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3. ábra
Ún. „szóródási udvar”-ként értelmezett anomálián mért felszíni gammaspektrometriai adatok Bakonykuti

körzetében.

repülés a Magyar Néphadsereg Mi— 8 tip. heli
kopterével történt.

Az 50— 100 méteres szelvénytávolságú vona
lak hossza 3— 6 km az előírt repülési magas
ság 80 m, a helikopter sebessége 125 km/ó 
volt. A  mintavételi szakaszok hossza vonalak 
mentén 8— 10 m-nek adódott. (Ez már három
szor sűrűbb, mint az előző bolgár méréseké!)

A  navigációt 1:10 000-es térképek alapján vi
zuálisan végezték, a mérési vonalak kitűzött 
végpontjain pontról pontra mozgó gépkocsik se
gítségével. A  repülési utak rögzítése filmsza
lagra történt.

Az 1987. évi helikopteres elektromágneses 
mérések elsődleges értelmezése —  az osztrák 
fél által szerkesztett paramétertérképek és az 
ELGI kiegészítő vizsgálatai (Seiberl 1988, 
Csathó B. 1988.) —  a következő bauxitkutatási 
eredményeket adták:

A  somlyóvári területen levő magasrög az el
lenállás alapján jól kijelölhető. A  magasrögön 
belül kisebb-nagyobb bemélyedések —  a faj
lagos ellenállás kisebb amplitúdóval jelentkező 
változásai ellenére is —  kimutathatók.

Száron a légi fajlagos ellenállástérképek 
megfelelően jelzik a mezozós medencealjzat je

lentősebb törésvonalait, a nagyobb bemélyedé
seket és a felszínközeli dolomitrögöket. Több —  
korábban még nem ismert —  100— 400 m át
mérőjű területet sikerült kimutatni, ahol a faj
lagos ellenállás lecsökkenését bauxitra remény- 
teljes anomáliaként értelmezzük. Ezeken több 
olyan fúrási pontot jelöltünk ki, amelyek egy- 
része produktívnak bizonyult.

A  gézaházi kísérleti terület látszólagos faj
lagos ellenállás térképe megfelelően jelzi a fel- 
színközelben levő triász időszaki medencealj
zat kisebb-nagyobb egységeit. Határozottan el
különíthetők az oligocén összlettel kitöltött me
dencék. A  felszínközeli kisebb méretű bemé
lyedések a térképeken nem ismerhetők fel.

Mindhárom területen a légi fajlagos ellenál
lás és a felszíni VLF-eredmények jól összevet
hetők voltak.

A  fentebb leírtak szemléltetésére a 4. ábrán 
egy szári térképrészletet, illetve az 5. ábrán 
egy mérési vonal légi (£*) és felszíni (VLF) pa
ramétereit és az ezeknek megfelelő vázlatos 
földtani szelvényt mutatunk be.

A  mérés és feldolgozás során e módszernél is 
találtunk olyan elemeket, melyeket a továb-
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4. ára
Nagyobb földtani szerkeztet jelző látszólagos fajlagos ellenállás térképrészlet Szár környékéről (f =  3600 Hz.)

biakban módosítani, illetve fejleszteni szük
séges, azaz:
—  A  navigációs, helymeghatározási eljárást 

tovább kell pontosítani.
—  A  mintavételezést célszerű még jobban sű

ríteni.
—  Az alkalmazott számítógépes térképszer

kesztési eljárás a kis szerkezetek jelzésére 
itt sem alkalmas.

—  Ez utóbbihoz kapcsolódóan ki kell alakítani 
a hazai sekélymélységű bauxitelőfordulási 
modelleknek megfelelő, a komplex légi geo
fizikai mérések feldolgozási eljárását, ezen 
belül speciális adatbázist és feldolgozói 
programcsomagot kell elkészíteni, illetve 
megfelelő számítógépes grafikus munkahe
lyet kell létrehozni.

—  A  légi mérések üzemszerű alkalmazása ese
tén a várható nagyszámú anomália (bauxit- 
ra reményteljes területrész) továbbkutatásá- 
ra megfelelő felszíni kutatási eljárás (mód
szerek, eszközök) kialakítása, illetve a jelen
legi gyakorlat módosítása is szükséges. 
(Csathó B., 1988, Szilasi Gy. 1988.)
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Légi mágneses mérések

A  légi mágneses műszerek a totális mágne
ses teret vagy/és annak gradiensét mérik a 
magnetométer típusától függő pontossággal. 
Bauxitkutatási felhasználása —  eddigi tapaszta
lataink szerint —  ott hasznos, ahol lehetőséget 
nyújt a környeztüktől eltérő mágneses tulaj
donsággal bíró vulkáni és szubvulkáni testek 
helyének kijelölésére, esetleg méreteiknek meg
határozására. Az 1986-os bolgár mérések is ezt 
igazolták, illetve a következőkben is elsősor
ban e célra tervezzük ezt a méréstípust alkal
mazni.

Nagy területekre kiterjedő komplex légi geofi
zikai kutatás

Bauxitkészlet-ellátottságunk helyzete, az 
utóbbi években a környezetvédelmi korlátozá
sok és egyéb okok miatt sürgető fontosságúvá 
tette a sekély, külfejtésre alkalmas reménybe
li bauxitelőfordulások mielőbbi megkutatásá-
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LÁTSZÓLAGOS FAJLAGOS ELLENÁLLÁS VÁLTOZÁSA

5. ábra. A  4. ábrán feltüntetett SÁL 12 mérési vonal mentén mért látszólagos fajlagos ellenállásértékek
és az értelemezett földtani szelvény.

nak elvégzését. A  bauxitkutatási feladatnak 
megfelelően —  az előzőekben vázlatosan be
mutatott légi geofizikai kísérleti mérések ta
pasztalatai birtokában —  1988 végén a
Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) és a 
BKV illetékes szakmai vezetése, valamint az 
ELGI közösen elkészített egy témajavaslatot: 
„Sekély, külfejtésre alkalmas bauxitelőfordulá- 
sok gyorsított ütemű megkutatásához alkalmas 
komplex légi geofizikai mérés- és módszer ki- 
fejlesztése” címmel.

A  témajavaslatban leírt mintegy 100 knV-re 
kiterjedő légi mérések 1989. évi végrehajtásá
hoz a MAT biztosította a 16 M Ft-ós költségke
retet.

A  tervezett komplex légi mérések megszer
vezése és kivitelezése mellett, a módszeregyüt
tes biztosította információk teljesértékű kinye
résére az adatfeldolgozás-értelmezés számító- 
gépes munkálataihoz (mint azt előzőleg már 
vázoltuk) hazai módszertani fejlesztést is kell 
végezni.

E fejlesztési munkákra —  BK V és az ELGI 
közös pályázata alapján —  az IpM— KFH Táv- 
érzékelési Program Iroda biztosít az 1989/90-es 
évekre (50%-ban visszatérítendő) 5 M Ft-os

keretet. Az 1989-ben megindult komplex légi 
geofizikai kutatásról és ezek feldolgozása során 
már hasznosításra is kerülő fejlesztések tartal
máról, röviden a következő tájékoztatást tud
juk adni.

A  mérési területeket a BK V földtani vezeté
se —  összhangban „A  reménybeli bauxitva
gyon realitásának felülvizsgálata és 1995-ig tör
ténő áttekintő megismerésének módja, feltéte
lei” című anyagban (Szantner F. et al.) leír
takkal —  kijelölte. A  mérések kivitelezése az 
ELGI részéről —  együttműködve a Bécsi Egye
tem Meteorológiai és Geofizikai Intézete szak
embereivel, a Magyar Néphadsereggel —  1989 
júliusában megkezdődött. MI— 8 típusú he
likopterbe került beépítésre a DIGHEM— II. 
elektromágneses műszer, egy GEOMETRICS 
1024 csatornás gammaspektométer és egy pro- 
tonmagnetométer a megfelelő adatgyűjtő és ve
zérlő egységekkel együtt.

Az előző légi mérések tapasztalatai és elmé
leti vizsgálatok nyomán az észlelési rendszert a 
kutatásban részt vevők megkísérelték optimali
zálni. Ennek megfelelően a szelvénytávolság 
50 m-ben, a repülési magasság 80 m-ben, se

FÖLDTANI KUTATÁS X XX III. évfolyam , (1990. év ), 3. szám 105



besség 100 km/ó-ban, a mintavétel 0Д sec-ban 
lett meghatározva. Ez utóbbi kb. 3 méteren
kénti adatrögzítést jelent, ami már nagyság
rendileg jobb az 1986 évinél és lehetővé teszi 
a finom részletek elkülönítését is a térképeken, 
ill. szelvényeken.

Egy korszerű radionavigációs egység bérlésé
vel és alkalmazásával sikerült jelentős haladást 
elérni a navigációnál, ill. a mérési pontok fel
színi azonosításánál.

A  tervezettnek megfelelően a légi mérések 
közel optimális körülmények között, a nyirádi 
bauxitterület DNy-i peremén Sümeg— Tapol
ca— Zalahaláp közötti területen és a halimbai 
bauxitterület K -i folytatásában Szőc— Kabhegy 
— Pula— Taljándörögd térségében, összesen 
120 km2-en július végével befejeződtek.

A  döntően az ELGI-ben, kisebb részben a 
BKV-nál történő kapcsolódó módszertani fej
lesztési munka is megkezdődött. Ennek része
ként —  mint már említettük —  megtörtént a 
helikopteres mérési rendszer optimalizálása. 
Folyamatban van a többparaméterű légi geo
fizikai méréseket (a sekély mélységű bauxit- 
előfordulások sajátosságait figyelembevevő) 
feldolgozó-dokumentáló- és értelmező rend
szerterv és programcsomag kialakítása, en
nek teszteléseként az 1987-es kísérleti terüle
teken mért szelvények feldolgozása. Ezzel pár
huzamosan végezzük terepi mérésekkel alátá
masztva a földi „ellenőrző, azonosító, kiegé
szítő” kutatás módszertanának kialakítását, a 
bauxitkutatás további lépcsőihez való kapcso
lás céljából. (Tóth Cs. 1989.) Megemlítjük, hogy 
a megkezdett, nagy területekre kiterjedő, komp
lex légi geofizikai bauxitkutatást —  ha ked
vező eredményeket kapunk —  folytatni fogjuk.

Szólnunk kell arról is, hogy a bemutatott 
komplex légi geofizikai kutatás az alábbi főbb 
előnyökkel rendelkezik:
—  Időigénye kb. egytizede, költsége fele a 

megfelelő földi eljárásnak.
—  A  levegőből végzett kutatás a környezetet 

nem károsítja.
—  A  szolgáltatott térképek —  a bauxitkutatá- 

son túl —  más, pl. egyéb nyersanyagok ku
tatása, mezőgazdasági, környezetvédelmi 
célra is felhasználhatók.

Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy a 
bauxitkutatási geofizika gyakorlatában eddig 
szokatlan kooperációt igénylő komplex légi 
geofizikai mérések eddigi eredményeit is csak 
a kutatásban részt vevő geofizikus, geológus 
és egyéb szakemberek szoros együttműködése, 
felügyeleti, hatósági szervek támogatása tette 
lehetővé. Ezt a jövőben is fenn kell tartani.
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Nyerges, Lajos—Dr. Tóth, Csaba:
Experimental complex aerial geophysical 

measurements, the development of the processing 
method of the measurement data for bauxite 

exploration

Experts from both the Eötvös Lóránt Geophysical 
Institute and the Enterprise for Bauxite Exploration 
are dealing since several years with the utilization 
of the aerial geophysical methods of raw material 
exploration also for the exploration of bauxite.

The article endeavours to give a survey on the ini
tial steps of the application of aerial geophysical 
measurements and on the measuring and method- 
developing work that began in 1989. In connenction 
with this it points out that in the bauxite exploration 
there is no elaborated methodology for the application 
of aerial geophysics, this had and is to be formed 
for the case of the bauxite occurrences in Hungary.

Лайош Ньергеш—Чаба Тот

Разработка опытного комплекса 
аэрогеофизических измерений и интерпретация 

и интерпретация их данных в целях поисков 
и разведки бокситов

Уже много лет специалисты как Геофизического Институ
та им. Этвеша Лоранда и Бокситового Предприятия зани
маются использованием аэрогеофизических рудных мето
дов в целях поисков и разведки бокситов.

Авторы в своей статье пытаются дать обзор первых шо- 
гов применения аэрогеофизических методов и работ па 
разработке методов измерений, начатых в 1989 году. По
казывается, что нет разработанной методики использовав 
ния аэрогеофизических методов при поисках бокситов, е- 
необходимо было создать для отечественных проявлений 
бокситов.
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