
Az elektromágneses módszerek néhány 
alkalmazási lehetősége a bányászati geofizikában

T  A K  Á C  S  E R N Ő *

A dolgozat az elektromágneses módszerek néhány bányászati alkalmazását vizsgálja, elsősorban 
a hazai előzményeket figyelembe véve, de a teljesség igénye nélkül.

В работе обсуждается возможность применения в шахтах электромагнитных мето
дов. Обсуждение основано в первую очередь на отечественном опыте. Обсужчение не носит 
целостного характера.

The paper discusses some applications of the electromagnetic method in  mining practice, basing 
fir s t of all on preliminaries encountered in  our country, but without claiming completeness.

Hazánkjban a mintegy negyven évvel ezelőtt megkezdett, azonban a leg
utóbbi időkig szórványosnak, kísérleti jellegűnek mondható bányászati geo
fizikai mérések a közelmúltban határozott fejlődésnek indultak. A felhasznált 
módszerek között alárendelt szerepűek a váltóáramú elektromágneses módszerek. 
Holott a gerjesztés különböző lehetőségei — induktív, galvanikus —, a mér
hető paraméterek nagy száma, a behatolás szabályozásában a geometriai mére
tek mellett a frekvencia szerepe a mérési célhoz illeszkedő, sokféle variációt 
biztosítanak. Azonkívül az anizotrópia és ekvivalencia hatások kedvező volta is 
mérlegelendő.

Az elektromágneses módszerekben rejlő lehetőségek értékét bizonyítja, hogy 
a Moszkvai Bányászati Egyetemen nagy létszámú tanszék foglalkozik a bányá
szattal érintett kőzettömegek állapotának, szerkezeti viszonyainak elektromág
neses módszerekkel történő vizsgálatával. Továbbá, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok nagy bányászati oktatási központjának a Colorado School of Mines-nek 
kutatói — akiknek egyébként nagy szerepe volt az USA-ban hosszú ideig elha
nyagolt elektromos módszerek elterjesztésében — az utóbbi években főként a 
szénbányászattal kapcsolatos elektromágneses módszerfejlesztésre irányították 
tevékenységüket.

Az alkalom, hogy a 11. Geofizikai Vándorgyűlés a Nehézipari Műszaki 
Egyetemen, lényegében annak Bányamérnöki Karához tartozóan kerül megren
dezésre inspirálta, hogy a rendelkezésemre álló időt — a teljesség igénye nélkül 
és lehetőleg a hazai előzményekhez kötődve — az elektromágneses módszerek 
néhány bányászati alkalmazásának szenteljem. Nem foglalkozom a hazai iro
dalomban is tárgyalt rádiófrekvenciás átvilágítás módszerével [1].

1. Elsősorban a telekommunikáció és a telemetria szempontjából kiterjedt 
vizsgálat tárgya az elektromágneses hullámok terjedése a széntelepekben.

A tapasztalat szerint ugyanis a legtöbb előfordulásnál még a viszonylag nagy 
frekvenciájú elektromágneses hullám csillapodása is lényegesen kisebb a vártnál 
és csillapodás mértéke a hullámnak a réteghatárokhoz viszonyított polarizáció
jától függ. A jelenség oka, hogy a szénréteg a környezetéhez képest nagyobb faj
lagos ellenállású és így a jobban vezető kísérő kőzetek — a fekü és a fedő — kö
zött benne az elektromágneses hullám mintegy hullámvezető csatornában terjed 
[2]. Ezt egyébként a kéreg mélyebb nagy fajlagos ellenállású rétegeire vonat-
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kozóan már régen megállapították és az erre vonatkozó elméleti vizsgálatok ered
ményeit természetesen a szénréteg esetére is alkalmazták. Amennyiben a kísérő 
kőzet végtelen vezetőképességgel bírna, az elektromágneses hullám csillapodása 
úgy játszódna le mint a síkhullámé a homogén szénrétegben. A kísérő kőzet ve
zetőképességének, a szénréteg vastagságának csökkenése a csillapodást növeli.

A szénrétegben mint hullámvezetőben különböző hullámmcdosulatok ger- 
jeszthetők az adó megfelelő orientálása által. Tekintve, hogy a szénréteg határán 
a visszaverődés együtthatója jelentősen változik aszerint, hogy az elektromág
neses hullámban az elektromos vagy a mágneses térerősség párhuzamos a réteg
határral, az adó elhelyezésének jelentős szerepe van. Kedvező ezért a vertikális 
elektromos dÍ23Ólus és a haladás irányára merőlegesen elhelyezett mágneses di
pólus használata.

Az 1. ábrán a vízszintes mágneses dipólus mágneses térerőssége csillapodásá
nak mértékét láthatjuk a távolság függvényében egy 7000 fim-es és egy 100 ßm-es 
szénréteg esetére, amikor a szénréteg vastagsága 2 méter és a kísérő kőzet 1 Űm 
fajlagos ellenállású. A nagy fajlagos ellenállású szénben a csillapítás alig függ a 
frekvenciától, aminek az a magyarázata, hogy a szén, illetőleg a kísérő kőzet 
fajlagos ellenállásai a frekvencia növekedésével egymást egyensúlyozó hatásúak.

A kisebb fajlagos ellenállású szénrétegnél viszont a csillapodás erősen frek
venciafüggő és döntővé válik a szén vezetőképességének hatása [3].

A szénben mint hullámvezetőben terjedő energia tehát nagyobb távolsá
gokra biztosít rádióösszeköttetést. Geofizikai szempontból pedig átvilágítása, 
illetve reflexió útján szerkezetének vizsgálata várhatóan kedvezőbb feltételek 
mellett végezhető, mint más rétegekben.

Ezt hasznosítja a szenek földalatti elgázosításának a 2. ábrán bemutatott, 
tervezett ellenőrzési módja. Az elgázosított rész elektromos paraméterei eltérnek 
környezetétől. Érdekes módon a vezetőképesség több nagyságrenddel nő és emiatt 
az elektromágneses hullámokat visszaveri. Az ábrán ennek az esetnek a geomet
riai optika szerinti tárgyalási menete van szemléltetve —, ami nyilván nagyobb 
frekvenciáknál engedhető meg — és lényegében tükörforrások felvételével dolgo
zik. Az adó és az elgázosítás frontja között elhelyezett vevőnél a direkt és a kü
lönböző úton visszavert hullámok szuperpozíciója a 3. ábrán bemutatott interferen
ciás — állóhullám — képet állítja elő a frekvencia függvényében. Az ábrázolt hul- 
lámkép-eltolódás az adó és az elgázosítás frontja távolságának 30 méterről 29,5 
méterre történő változásával állt elő és a vevő 20 méterre volt az adótól.
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A fenti eljárással a felület eltolódása két fúrólyuk birtokában vizsgál
ható [4].

Hasonló gondolatmenettel az elgázosított sáv szélességét átvilágítással lehet 
meghatározni [5].

Hazai széntelepeinknél a szén és a kísérő kőzet fajlagos ellenállásában a most 
tárgyalt esethez hasonló négy nagyságrendes eltérés nem fordulhat elő. Első
sorban demonstrálási célkitűzéssel elkészítettünk egy ólomból és vörösrézből 
felépített mcdelltestet, ami a használt méretek és frekvenciák mellett a termé
szetben 5 m vastag 150 £>m-es szénrétegnek és 0,4 m vastag 12 Qm-es kísérő 
kőzetnek felelt meg a 10,7 —430 MHz természetbeni frekvenciasávot tekintve.

2. ábra Pile. 2 Fig. 2

A modell anyagául azért választottunk fémet, mert így a modellezésnél viszony
lag kis frekvenciákkal — 200 —20000 Hz — dolgozhattunk. Az adó vertikális mág
neses dipólus volt és a vertikális mágneses térerősséget mértük. A méréseket az 
ólomblokkban levő vágatban először egyedül az ólomblokkban, majd a vörösréz 
lemezekkel borított ólomblokkban végeztük el (rm =12 cm; rt = 20 m). A hul
lámvezető hatást azonban nem tapasztaltuk, mert a 4. ábra szerint azonos körül
mények között a frekvencia függvényében a bemutatott két görbét kapjuk a 
térerősség alakulására. A vörösréz lemez hatására a mágneses térerősség a kisebb 
frekvenciáknál lényegesen csökkent (2 görbe). Nyilvánvalóan ez az egyszerű
sített modellezés az elektromágneses csatorna hullámok létrejöttéről kialakítandó
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véleményünkben nem játszhat különösebb szerepet. Talán szerencsésebb lett 
volna több vevővel ténylegesen a csillapodást vizsgálni. Mindenesetre ennek az 
érdekes jelenségnek további vizsgálatára van szükség.

2. 1969-ben módunkban volt néhány, a felszínen szokványosnak megfelelő 
frekvencia-szondázási kísérletet végezni bányákban.

Első esetben erre az 5. ábrán bemutatott, kedvezőnek nem mondható körül
mények között került sor. A vágat ugyanis a szénrétegek és a congériás pad 
határán haladt és az AB— felállásnál az AB elektródák a szénrétegben az 
MjNj elektródák pedig gyakorlatilag ä congériás padban voltak. A 6. ábrán a

frekvencia-szondázási görbék változása látható az r távolság függvényében. Az 
r — 38,5 m esetben a látszólagos fajlagos ellenállás frekvencia-szerinti változása 
jelentős és várható, hogy a görbe végén a kisfrekvenciás szakaszon a fajlagos 
ellenállás csökkenése a vető hatásának indikációja. Az r = 25,4 m terítési távol
sággal felvett görbék közül az M3N3 potenciál elektródák a szénpad feletti con
gériás részben, az M2N2 elektródák a széntelepben voltak.

Tisztább a kép egy vastagabb bauxitlencsében, ahol a vágattal párhuzamo
san mészkőfal húzódik. Ennek hatása az r — 35 m terítési távolsággal készült 
frekvencia-szondázási görbén markánsan jelentkezik (7. ábra).

A fenti példákkal csupán azt kívántam bemutatni, hogy a látszólagos fajlagos 
ellenállás frekvenciafüggése bányabeli méréseknél jelentős és a hangfrekvenciás 
tartományban is nyomozható. Törvényszerűségeinek felderítése, a megfelelő 
mérési és értelmezési metodika kidolgozása bizonyára segítséget jelentene a 
szerkezeti viszonyok meghatározásában. Mindenesetre a geometria és a frek
vencia együttesen több információt adnak, mint csupán az egyik.
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Á szerkezetkutatáson túl az ilyen frekvenciaszondázási módszereknek a 
kőzetállapot időbeni változásai kimutatásában is szerepét látom, ahogy erről a 
földrengések előrejelzésével kapcsolatban szó esik [6]. A kőzettömegekben létre
jövő mechanikai változások a fajlagos ellenállás és az anizotrópia megváltozásá
val járnak. Frekvenciális vizsgálatoknál az információ térbeli hovatartozása a 
geometrián túl a frekvenciával is szabályozható. A folyamatos üzemmódra cél
szerűnek látszik a NME Geofizikai Tanszékén készült frekvenciaszondázó mű
szer mérési alapelve, amikor az elektromos adódipólus éles impulzusokat ad és a 
vétel helyén a harmonikusokat választjuk ki. Ezek regisztrálása megvalósít
ható [7].

Amennyiben a kőzettest különböző mélységekben hozzáférhető — mélyfúrás, 
bányavágat — egy a felszínen elhelyezett adó hullámzónájában a különböző 
szinten mért térerősségekből számított impedanciákból mélységintervallumok 
fajlagos ellenállásának megváltozása követhető nyomon.

3. Néhány helyen huzamos időn keresztül figyelték a bányatérségek elektro
mágneses zajait [8]. Ezek meglehetősen stabil spektrumot mutattak. A zajok 
ismerete egyrészt a méréshez használt frekvenciák megválasztása szempontjából 
érdekes, azonban közvetlen felhasználásuk is elképzelhető geofizikai célra, mint 
ahogy például az elektromos távezetékek terét évek óta használjuk bizonyos fel
színi kutatásoknál [9]. Ilyen méréseknél nemcsak a térerősségek, hanem az irá
nyok térbeli eloszlása is hasznos információt adhat. A kőzettestnek tulajdonkép
pen lehetnek saját elektromos jelei az egyenfeszültségtől a bizonyos hatásra fel
lépő impulzusokig terjedően. Ezeknek a természetére vonatkozóan még nem na
gyon voltak vizsgálatok.

4. Visszatérő téma az elektromágneses módszerekkel végzett helymeghatá
rozás is olyan értelemben, hogy az omlásokkal elzárt bányászok megkeresését 
elektromos és mágneses dipólusok terének kimérésével érjék el, illetve a térerőssé
gek modulálásával összeköttetést teremtsenek [8]. Például a földalatti vertikális 
mágneses dipólus horizontális mágneses terének minimuma és vertikális mágneses 
terének maximuma jelöli ki az epicentrum helyét. A rétegsor anizotrópiája, inho
mogenitásai a helymeghatározásban hibát okozhatnak. Ezeket sok tanulmány 
elemzi. Egy extrém célkitűzésnek tekinthető helymeghatározási feladat hibáit 
kedvezőtlen földtani felépítésű környezetben a 8. ábra mutatja [10]. Ilyenkor a 
hely pontos megadása a földtani felépítés ismerete birtokában történhet. Az 
ilyenfajta helymeghatározási feladatot túlzottnak tartom. 1968 óta szerzett 
több éves tapasztalatunk szerint viszont a mintegy 10 méteren belüli helymeg
határozás viszonylag pontosan megoldható. Többször adtuk meg bányából el
ferdült fúrólyukak helyét mágneses adódipólus — tekercs — vagy földelt pont
elektróda segítségével. Az adótekercs esetére általános térbeli helyzetre is ki
dolgoztuk az adó korodinátáinak meghatározását [1]. Az adó közelében dolgozva 
a primér tér dominál, ami nagyfokú egyszerűsítéseket tesz lehetővé. Ügy gon
dolom, hogy valamilyen szabványosítható, mindig kéznél levő, igen egyszerű 
jelforrás — akár földelhető elektromos dipólus — nagy segítséget jelentene a 
b ány amentésben.

5. A bányatérségek, fúrólyukak környezetének valamilyen speciális szem
pontból történő vizsgálatára szintén több módszert ismerünk. Példaképpen 
említem a TELELOG-rendszert, amelynél egy felszíni váltóáramú tápdipólus 
vertikális elektromos összetevőjének mérése történik fúrólyukban és a fúrólyuk 
környezetében nagy fajlagos ellenállású képződmények — üreg, szénhidrogén
tároló réteg — kimutatására dolgozták ki [12]. A TELELOG-ot tulajdonképpen
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geometriai szondázásként alkalmazzák, a kínálkozó frekvenciális lehetőség ki
használásáról nincs tudomásom.

Jól vezető képződményt viszont fúrólyukból, bányából a felszíni indukciós 
módszerek valamilyen változatával kereshetünk. Célszerűen többször 10 méteres 
tekercstávolságokkal, 5 — 10 m-enkénti megállással, több frekvencián mérve a tér 
valós és imaginárius komponenseit [13].

_____ _______
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8. ábra Puc. 8 Fig. 8.

A feküben és a fedőben levő inhomogenitások felderítése szintén lényeges 
feladat. Ebben a vonatkozásban figyelmet érdemelhetnek azok a felületi hullá
mok, amelyek a felszíni VLF módszernél felhasznált hoz hasonlóan a vágat felü
letén jönnek létre a kőzettestben vagy a bányatérségben elhelyezett adó hatá
sára. Speciális mikrohullámokat használó módszerek ismeretesek a fekü-, és fedő
ben levő nagy fajlagos ellenállású szénréteg vastagságának mérésére az elektro
mágneses hullámok visszaverődése alapján [14].

*

Az elektromágneses hullámok a rétegzett, anizotrop, inhomogén és tegyük 
hozzá zajokkal szennyezett, valamint torzító fémtárgyakat is tartalmazó térben 
meglehetősen bonyolult formában vannak jelen. Sajátságaik megértése csak az 
elmélet és a kísérlet kölcsönhatásával érhető el. Ahhoz tehát, hogy valamilyen 
helyesen megválasztott cél érdekében megfelelő elektromágneses eljárás legyen 
kifejleszthető a bányageofizika számára nem könnyű út vezet. Meggyőződésem 
azonban, hogy ezen az úton nálunk is érdemes elindulni, egyrészt a feladat fon
tossága, másrészt vonzó volta miatt. Tény azonban az is, hogy gyors előrehala
dást a térelméleti, műszer-, és méréstechnikai vonatkozások összetettsége miatt 
csak egy kutató kollektíva tervezett munkája hozhat.
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