méréséhez, a szénizotóp mérések, a biomarker-vegyület vizsgálatok! A csodák tárháza ez, mint min
den tudomány. Érezte hősünk, mily nagy kincsek
birtokába jutott.
... és aznap este a fáradtságtól kimerültén, de ismét
a megelégedettség boldog érzésével hajtotta fejét
nyugovóra.
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I. Felszíni geofizikai mérések
A karsztbauxitok képezik az egyedüli olyan ma
gyar nyersanyagkincset, amelyekből készleteink eu
rópai szinten is számottevőek. Ezek a karsztbauxit
előfordulások azonban bonyolult településűek,
gyakran kis kiterjedésűek, és minőségük is nagyon
változó. A geofizikai kutatásnál problémát okozott
az, hogy a jó minőségű bauxitmezők fedőösszlete
geofizik aiig inhomogén, gyakran fordul elő bennük
olyan geofizikai árnyékoló réteg, amely a mélyebben
fekvő bauxittest geofizikai kutatását megnehezítette.
A kutatást az is gátolta, hogy a bauxit feküjét alkotó
karsztkőzetek — a karsztosodás, a töredezettség és a
mállás függvényében — geofizikai paramétereiket
széles sávban változtatják. Végeredményben ezek a
problémák inspirálták a kutatókat arra, hogy a ma
gyarországi bauxitgeofizika új utakat keresve indul
jon fejlődésnek. Magyarországon jelenleg már ren
delkezünk olyan geofizikai kutató módszerekkel,
amelyek a bauxit kutatásánál beváltak.
A történelmi Magyarországon az erdélyi Biharhegységben ismerték fel az első bauxittelepeket
1903-ban. A trianoni békeszerződés után 1920-ban
Gánton fedeztek fel bauxitot, majd 1926-ban indítot
ták azokat a nyirádi kutatásokat, amelyek során Izamajor, Deákpuszta és Nagytárkánypuszta közelében
találtak bauxitot. A halimbai és nagyegyházai bauxit
lelőhelyeket 1941-ben V a d á s z Elemér ismerte fel.
1954-től a Bauxitkutató Vállalat, a későbbi M a
gyar Alumíniumipari Tröszt végezte az ipari bauxitkutatást (BÁRDOSSY Gy., SZANTNER F. és munkatár
sai vezetésével). A bauxitprognosztikai kutatások
terén a MÁFI-ban folyt jelentős tevékenység (HAAS
J. és munkatársai révén).
Hazánk műrevaló bauxittelepei jelenleg döntően a
Bakony, a Vértes és a Gerecse hegységekben, illetve
azok előterében találhatók. Az ország hasznosítható
bauxitvagyona 1990-ben a Föld összes bauxitvagyonának 1%-át sem érte el. A magyar bauxitvagyon
világméretekben tehát nem számottevő, Magyaror
szág számára viszont jelenleg is fontos. A magyar
alumíniumipar részére az ezredfordulón tűi is bizto
sítja az 1991-től csökkenő szintű termelést, annak
ellenére, hogy a magyar bauxitvagyon jelentős része
a karsztvízszint alatt van és jelenleg — tekintettel a
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fiziktörténete
környezetvédelemre — kitermelésük nem megol
dott.
A Bauxitkutató Vállalat (és jogelődei) már korán,
1950-ben felismerték a geofizika szükségességét a
bauxitkutatásnál. A feladat bonyolultsága miatt
azonban a geofizika kezdetben ennek az igénynek
nehezen tudott megfelelni. Kezdeti sikerek után
ugyanis a nagy mennyiségű, rutin jellegű mérések
eredményei nem váltották be a hozzájuk fűzött remé
nyeket. Eltartott vagy másfél évtizedig, amíg a kuta
tók felismerték a magyar előfordulások sokfajta bauxitgeofizikai modelljét és kialakultak a kutatásukra
legjobban megfelelő geofizikai módszerek. „Ezután
váltak a felszíni geofizikai mérések a bauxitkutatás
szerves részévé. Egyre újabb mérési módszerek be
vezetésével egyre nagyobb mélységig terjesztették ki
a bauxitfekü domborzatának, újabban magának a
bauxitos összletnek az előrejelzését. A geofizikai
anomáliák földtani értelmezését és a fúrástelepítést a
geofizikusok és a bauxitgelógusok közösen végez
ték.” [BÁRDOSSY et al. 1984].
A bauxitgeofizika magyarországi történetében
több szakaszt kell elkülönítenünk, amelyek szorosan
kapcsolódtak a kutatás céljához és a geofizika gya
korlati hatékonyságához. Az alábbi szakaszokról be
szélhetünk:
— a kísérletek szakasza (1950— 1965);
— a bauxitfekü mélységének a meghatározása
(1966— 1974), erre a célra a gravitációs mé
rések, a szeizmikus-refrakciós mérések és
geoelektromos ellenállásmérések együttes al
kalmazása bizonyult sikeresnek;
— a bauxittároló szerkezetek közvetett kutatása
(1975— 1981), ebben az időszakban az egyen
áramú geoelektromos térképező módszerek
hazai fejlesztésére és olyan elektromágneses
térképező műszerek bauxitgeofizikai adaptá
ciójára került sor, amelyeket Kanadában teléres ércek kutatására hoztak létre; (a feladat
megoldásához tartozott a központi nagyszá
mítógépeken való feldolgozás);
— a bauxittelepek közvetlen geofizikai kutatása
(1982— 1988), ebben az időszakban elektro
mágneses frekvencia-szondázásokra, elektro
mágneses időtartománybeli (tranziens) szon
dázásokra, nagyfrekvenciás szeizmikus refle
xiós mérésekre került sor; (a munka része volt
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az elméleti geofizikai modellek tisztázása
nagyszámítógépen, valamint a rutin jellegű
mérések feldolgozása terepre vihető kisszámítógépeken);
— a felszínközeli bauxittelepek kutatásának
összekapcsolása környezetvédelmi és karszt
víz vizsgálatokkal (1989-től); ebben az idő
szakban került sor a légi (helikopteres) geofi
zikai mérések széleskörű alkalmazására. A
légi (és földi) mérések által jelzett, bauxitra
perspektivikus anomáliákon a bauxit közvet
len kimutatására geofizikai penetrációt alkal
maztak.
A magyar bauxitgeofizika — történetének első
szakaszában — a rendelkezésre álló műszerek és a
geofizikai feldolgozás színvonala szempontjából az
akkori nemzetközi élmezőnytől messze el volt m a
radva. A második és harmadik szakaszban a hátrányt
sikerült számottevően csökkenteni, de néhány m ű
szernél és a számítógépes feldolgozás bevezetésénél
érzékelhető volt a technikai elmaradottság. A negye
dik és ötödik időszakban a magyar bauxitgeofizika a
nemzetközi élvonalhoz tartozott [SZABADVÁRY
1987, FARKAS et al. 1989, Z h o u H e m in g 1989,
S z il á g y i et al. 1991a, C s a t h ó etal. 1992].

1. A kísérletek szakasza
(1950-1965)
Az ötvenes évek elejére Magyarországon a bauxitkibúvások túlnyomó többségét már megvizsgálták,
ezért a fedőrétegekkel letakart bauxittelepek fúrásos
kimutatása lett a fő feladat. A fúrások telepítéséhez
azonban szükség volt geofizikai mérésekre.
Az első méréseket a Soproni Egyetem Geofizikai
Tanszéke végezte 1950-ben. A MASZOBAL felké
résére a halimbai Malomvölgy térségében földmág
neses módszerrel dolgoztak. A mérések sekély (ma
ximum 20 m mélységű) telepeket jeleztek, a bauxit
telepek feltehetően vaskéreggel rendelkeztek.
1951-ben a Bauxitkutató Expedíció geoelektromos csoportja Izamajor térségében végzett mérése
ket. Az 1953-ig folytatódó mérések (vertikális elekt
romos szondázások és ellenállás-szelvényezések) az
alkalmazott műszerek és a módszertani hiányossá
gok miatt nem hozták meg a várt eredményt.
1954-ben kapcsolódott be a Magyar Állami Eöt
vös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) a bauxitkutatásba.
1954— 1956-ban kísérleti jellegű szeizmikus ref
rakciós méréseket végeztek Nyirád és Halimba kör
nyékén a bauxitfeküt képező triász időszaki dolomit
felszínének meghatározására. E mérésekkel megha
tározott, 50— 150 m mélységben levő dolomitfel
színt az ellenőrző fúrások igazolták.
Kréta, eocén és miocén mészkő fedő esetén [SZÉ
NÁS 1955] — a kis sebességkülönbség miatt — ke
vésbé biztos eredményeket kaptak. 1956-ban a dar
vastói külszíni fejtés közelében a 10—30 m mélység
ben levő dolomit felszínt kívánták meghatározni. Ez
sikerült, a jelzett mélyedések helyén az ellenőrző
fúrások azonban dolomitport harántoltak (a feltéte
lezett bauxit helyett). Ez volt az első jelzés arra, hogy
a refrakciós mérések a triász időszaki dolomitport
vagy dolomittörmeléket a fedőösszlethez sorolják. A
szeizmikus határfelület ilyenkor az üde dolomit fel
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színét közelíti, vagyis a módszer ilyen esetben a
bauxitfeküt a valóságosnál mélyebben adja.
A geolelektromos mérések bauxitföldtani alkal
mazását az 1951—53. évi negatív tapasztalatok erő
sen visszavetették. Néhány Idsérlettől eltekintve je 
lentősebb mérésekre nem került sor addig, amíg a
kellő pontosságú, közvetlen leolvasású műszerek el
érhetővé váltak [ÁDÁM et al. 1962] és bevezették a
számítógép alkalmazását a vertikális elektromos
szondázások értékelésénél [ZlLAHY-SEBESS 1963].
Az ezt követő kutatások során beigazolódott, hogy a
geoelelektromos medencealjzat (szint) a harmadidő
szaki fedőösszlet alatti triász időszaki karbonátos
aljzattal azonosítható, az ellenőrző fúrások szerint
átlagosan 10% pontatlansággal. Amennyiben a tri
ászra vastagabb eocén mészkő (oligocén hárshegyi
homokkő, szarmata mészkő összlet) települ, a szint
ezek felszínével azonosítható [JÓSA 1967].
2. A bauxitfekü mélységének meghatározása

(1965-1974)
A gravitációs módszernél a másodlagos anomáli
ák számításának széleskörű fejlesztése, a szeizmikus
refrakciós észleléstechnika fejlődése és a geoelektromos ellenállásmérésnél a vetők laterális hatásának
elemzése megteremtette az alapot a módszerek
komplex alkalmazásához [HOFFER et al. 1973]. A
bauxitföldtani ötlet a következő volt: ha a legjobb
hazai bauxit-előfordulások a triász dolomit (mészkő)
aljzat töbreiben találhatók és eocén mészkővel fedet
tek, akkor a geoelektromos ellenállásmérés az eocén
mészkő felszínét, a refrakciós határfelület a bauxit
(és alatta levő dolomit törmelék) alatt az üde dolomit
felszínét követi. Ha a két módszer mélységmeghatá
rozási pontatlansága ehhez elegendően kicsi, akkor
a mélység eltérésből az eocén mészkő jelenlétére és
a bauxittároló szerkezetek várható mélységére lehet
következtetni. A gravitációs maradékanomália tér
képek a vetők csapásáról, elvetési magasságáról ad
nak jó képet. Erre támaszkodva a szeizmikus-geoelektromos közös szelvény vonalak a fővetőkre me
rőlegesen telepíthetők, a mellékvetőktől oldalirány
ban elegendő távolságra. 1970-ben a geofizikai
mélységmeghatározás hibáját több területen ellen
őrizték. E célból 66 fúrást telepítettek, ezekből 35
fúrás 0 —5%, 16 fúrás 5— 10% mélységeltérést adott
[LÁNYI et al. 1969, K a k a s et al. 1971, HOFFER et al.
1972]. Néhány fúrás bauxitot jelzett.
Ettől kezdve a geofizika a bauxit előkutatás szer
ves részét képezte. A munka során szoros együttmű
ködés alakult ki az ELGI geofizikusai, valamint a
Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) és a Bauxit
kutató Vállalat között.

3. A bauxittároló szerkezetek közvetett kutatása
(1975-1981)
A magyarországi bauxitlelőhelyek (telepek) geo
fizikai modelljei alapvetően két csoportra oszthatók:
— a telepes bauxit, amelynek kiterjedése kedve
ző esetben néhány száz hektár, telepvastagsá
ga 5—20 méter között változik;
— a kis kiterjedésű bauxittest, amely preformált
tektonikai árkot vagy karsztvíznyelőt tölt ki,
kiterjedése hektár nagyságrendű, vastagsága
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10—50 m (geofizikai előkészítéssel sikerült
már a karsztvíznyelő „tölcsérére” olyan fúrást
telepíteni, amely közel 100 m vastagságú, jó 
minőségű bauxitot harántolt).
A telepes bauxitok kutatásánál a geofizika a bauxitréteg szerkezeti felépítésének meghatározásával,
a bauxit kiékelődés várható helyének jelzésével tud
hasznos adatokat szolgáltatni. A kis kiterjedésű, vi
szonylag nagyobb vastaságú bauxittestek előrejelzé
se bonyolultabb. Ekkor szükség van a különféle spe
ciális bauxitgeofizikai módszerek felhasználására is.
Teljesen más mérési és értelmezési módszerrel kell
dolgozni azonos jellegű bauxitföldtani modelleknél,
ha azok különböző, például 15 m vagy 150 m mély
ségben vannak.
A bauxitfekü Magyarországon általában triász
időszaki fődolomit, vagy dachsteini mészkő. Ritkább
a bauxit előfordulása kréta időszaki mészkövön.
Mindhárom karszt-kőzet üde állapotban 1000—
5000 ß m ellenállású, határsebessége 3000—
4500 m/s között váltakozik. Ugyanez a kőzet karsz
tosodott (részben agyaggal kitöltött) állapotban 50—
100 ß m ellenállásúvá is csökkenhet. Törésvonal
menti zúzott zónában, morzsalékos-töredezett álla
potban a dolomit határsebessége a bauxitban mérhe
tőnél kisebb értékre csökken. Különösen nagymérté
kű a határsebesség és az ellenállás csökkenése, ha a
bauxittest preformált tektonikai árokban van, vagy a
karsztüregek, víznyelők egy előzetesen kialakult
olyan törésvonal mentén képződtek, ahol a dolomit
(mészkő) mélyebben is töredezett, és részben elagyagosodott. A törésvonalak mentén a karsztvíznyelők
füzérben helyezkednek el, gyakran kapcsolódnak
egymáshoz. Az ilyen karsztvíznyelő rendszerben kialalkult bauxittestek jelentős, műre való készletet al
kothatnak. Szeszélyesen változó alakzatukkal bo
nyolult geofizikai kutatási feladatot jelentenek.
A jóminőségű, ipari bauxit stabil ellenállással
(80— 120 Qm) és 2000—2700 m/s hullámsebesség
gel jellemezhető kőzet. Ha a bauxittest utólagos eró
ziónak, szerkezeti mozgásoknak (és ennek folytán
agyagosodásnak) van kitéve, akkor a minőségromlás
az ellenállásértékben kismértékű csökkenést (40—
80 ß m ) okoz. Ilyenkor a bauxit határsebessége sze
szélyesen, de nem nagymértékben változik.
A feladat megoldására a geofizikusok a számos
különféle geoelektromos térképezéssel kísérleteztek.
Abból indultak ki, hogy hektár nagyságrendű terüle
teket egyetlen elrendezéssel kell lemérni, tehát nagy
kiterjedésű, nagy energiájú tereket kell gerjeszteni.
Egyenáramnál az ilyen tér képes a nagy ellenállású
fedő (pl. az eocén mészkő) alá hatolni a bauxitot
preformáló tektonika és egyéb agyagosodott (mállott) törésvonalon keresztül. Az elektromágneses tér
képezéseknek ezen kívül még egy előnyük van: a
nagy ellenállású fedőrétegeken keresztül — indukci
ós úton — magában a bauxittestben másodlagos teret
lehet gerjeszteni. Ez a felszínen viszonylag kis amp
litúdójú anomáliát hoz létre, amelynek kimutatására
csak a 80-as évtizedben kifejlesztett nagy felbontású
műszerek voltak alkalmasak.
Az egyenáramú fúrás-felszín és fúrás-fúrás méré
sekkel olyan felszíni térképezést végeznek, amelynél
az egyik (vagy mindkét) gerjesztő elektródot a fúrás
ban a nagy ellenállású fedő réteg alá viszik, a bauxit
szint mélységébe. A gerjesztett áramtér a viszonylag
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jól vezető bauxittestben így szinte „összesűrűsödik”
és kb. 5— 10-szer nagyobb amplitúdójú anomáliát
hoz létre a felszínen, mintha a felszínen lévő gerjesz
tő elektródokkal dolgoznának. A gerjesztő elektró
dok fúrásban való elhelyezése azonban lényegesen
költségesebb (és helyhez kötött), ezért fenti két mód
szert csak a részletező bauxitkutatásnál érdemes al
kalmazni: például ismert bauxitlencsék mellett, a
fúrások között esetleg megbúvó újabb bauxitlencsék
felderítésére.
Külön említendő a very low frequency (VLF)
módszer, amelynél a mérés helyétől távoli (több ezer
km távolságban levő) rádióadók energiáját használ
ják fel forrásként, azaz csak a mérőműszer dolgozik
Magyarországon. A hazai átlagos bauxitföldtani mo
delleken a VLF módszerrel 20—30 m mélységig, a
többi térképező módszerrel 100—200 m mélységig
lehet kutatást végezni.
Időbeni sorrendben az alábbi térképező módsze
reket fejlesztették ki (vagy adaptálták külföldről):
— potenciáltérképezés (PM) [HOFFER et al.
1974, Farkas et al. 1981],
— fúrás-felszín közti „átvilágítás” (FFG) [SI
MON et al. 1974],
— VLF mérések [KAKAS et al. 1975],
—

tö b b f re k v e n c iá s e le k tr o m á g n e s e s té rk é p e z é s
(MFP — TÚRÁM e lre n d e z é s s e l) [KARDE-

ván , Farkas 1979],
— fúrás-fúrás közti „átvilágítás” (BFG) [FAR
KAS et al. 1982],
— tranziens térképezések (TÚRÁM elrendezés
sel) [B alog et al. 1986].
A fenti módszerek közül 2— 3 módszerrel egymás
után mértek fel egy-egy kijelölt területet. A módsze
reket a bauxitföldtani modell sajátosságainak megfe
lelően választották meg, az értelmezés együttesen
történt. A 70-es években a Bakony, a Vértes és a
Gerecse-hegységben a geofizika bauxitkutatásban
való részvétele jelentősen megnőtt. Az akkor rendel
kezésre álló módszereket a Bakonyban az Iharkútnémetbányai területen és a bakonyoszlopi területen
nagy volumenben alkalmazták [KAKAS et al.1976,
HOFFER et al. 1979]. Az iharkúti kutatásról a Magyar
Alumíniumipari Tröszt megbízásából készült értéke
lés [BÁRDOSSY et al. 1979]. E tanulmány szerint: „A
földtani-geofizikai együttes kutatással új bauxitkutatási rendszer alakult ki. A kialakított eljárás meg
gyorsította a bauxit előfordulások megkutatását, le
hetővé tette a fúráskapacitás hatékony kihasználását,
biztosította, hogy a feltárt bauxittestek között műrevaló bauxitlencse ne maradjon ismeretlenül. A bauxitra reménybeli 42 geofizikai anomália (a triász
dolomitban feltételezett bemélyedő szerkezet) közül
14 tartalmazott műre való bauxitot.” Iharkúton a ge
ofizikai mérésekre a fúrási költségek 20%-át fordí
tották. Egy másik adat a bauxitgeofizikai mérések
volumenéről:
1981-ben a Dunántúli-középhegységben 74 km
szeizmikus-geoelektromos komplex szelvényt mér
tek, 5000 gravitációs ponton, 14 000 VLF ponton,
7000 PM ponton mértek, továbbá 4000 MFP ponton
végeztek Túrám rendszerű elektromágneses mérése
ket. Ezenkívül 700 ponton frekvenciaszondázás is
történt [REZESSY et al. 1982]. 1982-ben a geofizika
figyelembevételével 158 fúrás mélyült, ebből 82 fű-
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rá s v o lt b a u x itr a p ro d u k tív [SZABADVÁRY e t al.

1983].

4. Bauxittelepek geofizikai jelzése
(1982-1989)
A bauxittároló szerkezetek szeizmikus reflexiós
kutatása már a 70-es évek elején elkezdődött és a
feladat megoldhatónak mutatkozott. A hatszoros fe
désű, nagyfrekvenciás reflexiós mérések a bauxittes
tet fedő eocén mészkő „sapkát” jelezték és úgy tűnt,
hogy a bauxittelep szerkezeti felépítéséről is képet
tudnak adni [HOFFER et al. 1974].
Hasonlóan jó eredménnyel jártak a későbbi vibroszeiz technikával kivitelezett kísérletek [GOMBÁR et
al. 1985].
Sajnos a bauxitkutatás anyagi lehetőségei és a
szeizmikus reflexiós mérések költségei nem talál
koztak. A szeizmikus reflexiós kutatás — eltérően a
korábbi szeizmikus refrakciós kutatástól— nem tu
dott beépülni a magyar bauxitföldtani kutatásba.
Ezt a szerepet részben az induktív gerjesztésű
elektromágneses szondázások vették át, ezen belül is
az úgynevezett Maxi-Probe rendszer mutatkozott al
kalmasnak bauxittelepek jelzésére. Az ismert bauxitlencséken végzett kísérletek szerint a frekvencia
szondázások 150—200 m mélységben, 60 m vastag
ságú eocén mészkő alatt 5—20 m vastagságú bauxit
telep jelzésére voltak képesek [FARKAS et al. 1981].
Ilyen bauxitmodellek kutatásánál a frekvenciaszon
dázások vertikális felbontóképessége a szeizmikus
reflexióét közelíti [SZABADVÁRY et al. 1984].
A tranziens módszerek közül a CIL (Central In
duction Loop) szondázások bevezetésére azért nem
került sor, mert nagy laterális felbontóképességétől
azt várták, hogy a meredek dőlésű vetőket élesen
leképezi, a keskeny, de hosszú bauxittesteken pedig
„nem ugrik át” [BALOG et al. 1986]. A 80-as évek
végére beszűkülő bauxitföldtani kutatások miatt a
tranziens módszerek széleskörű alkalmazására már
nem került sor.
5. A felszínközeli bauxittelepek kutatásának össze
kapcsolása környezetvédelmi és karsztvíz vizsgála
tokkal (1988-1992)
Ebben az időszakban került sor a légi (helikopte
res) mérések széleskörű alkalmazására, ennek során
a totális mágneses teret, a totális radioaktív sugár
zást, az urán-, a tórium-, a kálium-koncentrációt és
(három frekvencián) az elektromágneses paraméte
reket egyidejűleg mérték. A geofizikai feldolgozást,
az eredmények megjelenítését, az interaktív bauxit
földtani értelmezést és a képfeldolgozást számítógé
pes rendszeren végezték. A Vértes-hegységben vég
zett első mérések [1987] Szár falu közelében több
olyan kisellenállású területrészt tudtak kimutatni,
amelyek bauxitra perspektivikus kisellenállású (impedanciájú) anomáliákat jeleztek. Az ellenőrző fúrá
sok jó minőségű bauxitot harántoltak. A környező
nagy ellenállású (impedanciájú) területek ugyanak
kor bauxitra meddőnek mutatkoztak [BALOG et al.
1990, CSATHÓ et al. 1990]. A később végzett méré
sek bauxitföldtani hatékonysága — ellenőrző fúrá
sok hiányában — jelenleg még nem értékelhető.
Átlagos bauxitföldtani modellnél — az alkalmazott
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frekvenciákon — a kutatási mélység 50—80 m-re
tehető [KAKAS et al. 1992].
Bauxitgeofízikai penetrációt az ELGI-ben kifej
lesztett többféle mérnökgeofizikai szondázó beren
dezéssel végeztek [FEJES et al. 1992]. A légi (vagy
földi) elektromágneses térképezések reménybeli las
ellenállású (impedanciájú) anomáliákat jelezhetnek,
amelyek bauxit előfordulást jelenthetnek. Mind
egyik ilyen anomália fúrásos ellenőrzése költséges
lenne. Ezért először mérnökgeofizikai szondázáso
kat kell végezni, amelyekkel 20—40 m mélységig
lehet lehatolni. A bauxitba ugyan csak néhány métert
tud a hidraulikus sajtolás behatolni, de a természetes
gamma aktivitás ugrásszerű növekedése (együtt a
nyomásgörbék enyhébb kitérésével) jelzi a bauxitot.
Magából a bauxitból szükség szerint kőzetminta is
vehető.
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1962-ben az ELGI több kísérleti szevényezést,
közvetlenül az ELGI megbízásaként (kb. 1/3-a
köztük már gamma-gamma mérést is végzett, de a
az előző éveknek),
fajlagos ellenállás szelvények nem voltak alkalma
karotázsmérésekre 4,9 MFt (ez kb. 1/3-a az előző
sak az agyag-bauxit elkülönítésére.
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évekének),
bányageofizikai mérésekre 0,4 MFt került felhasználásra;
1992- ben: a bauxitgeofizikai kutatás közel nullára
csökkent. A Bauxitkutató Vállalatból alakult
GEOPROSPECT Kft. felszíni mérésekre mint
egy 0,2 MFt-ot, karotázsmérésekre 0,1 MFt-ot
fordított;
1993- tól: a karotázs és bányageofizikai mérések gya
korlatilag megszűntek, a már kizárólag sekély
mélységű bauxitkutató fúrások telepítését segítő
felszíni geofizikai kutatásra 0,3 MFt jutott.
A minimális keret ellenére is történt módszertani
fejlesztés. T A K Á C S Ernő professzor Szőc-Szárhegy
területén igen kedvezőtlen topográfiai és földtani
modell mellett eredményes rádiófrekvenciás méré
seket végzett.
A jelenlegi és a néhány éven belül várható helyzet:
egyedül a felszíni sekélykutatási bauxitgeofizikának
van némi, de igen kis „élettere” a bauxitkutatást
végző önálló cég (Bauxitkutató Vállalat majd, GEO
PROSPECT Kft.) 1995. évi megszűnése után.

IRODALOM
EGERSZEGIP. 1973: A bauxit szilícium, vas és kar

bonáttartalmának hatása a karotázsmérések alap
ját képező fizikai paraméterekre. Magyar Geofizi
ka 14, 1
M orvái l ., N yerges L. 1976: Recent results of
bauxite qualification with geophysical measure
ments in prospecting boreholes. (Travaux 1976,
13, Zagreb
N yerges L., H orváth J., 1978: A bauxitfekü mély
fúrási geofizikai szelvényeinek elemzése vízföld
tani szempontból. BKL Bányászat, 111,2
B alogh I., Horváth J. 1983: Quantitative determi
nation АЮз content in bauxite-prospecting bore
holes by means of neutron-activation logging.
Geophysical Transactions 2 9 ,2
B alogh I., N yerges L. 1985: Reccut results and
ways of improvements of well logging methods in
bauxite exploration. Travaux, 14-15, 1984/1985,
Zagreb
BALOGH I. 1988: Computer simulation of Cf neutron
fields in bauxite well logging. Geophysical Trans
actions 3 3 ,3 -4

Nyerges Lajos

III. A bauxitbányászatban végzett geofizi
kai tevékenység rövid története
E helyütt csak a bányászati műveléshez, illetve a
művelés tervezéséhez közvetlenül kapcsolódó geofi
zikai tevékenységről szólunk. A bauxitbányászat sa
játosságai, a jelentkező igények, illetve feladatok
sokrétűsége és változása miatt — a geofizikai mód
szerek és lehetőségek széles skálája ellenére — nap
jainkig nem alakult ki a felszíni és mélyfúrási szak
területekhez hasonló üzemszerű bányabeli geofizi
kai tevékenység, de e területen is jelentős eredmé
nyek születtek.
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1970 elején a Bauxitkutató Vállalatnál bányageo
fizikai csoport kezdett működni. A feladatok sokré
tűek voltak: a kőszenes közvetlen fekü felmelegedé
sének figyelése (e tárgyban 1970—73 között rend
szeres mérési tevékenység is folyt), a vágat alatti
bauxitfekü domborzatának megismerése [KAKAS et
al. 1975] a feküben haladó feltáró vágatok fölötti
ércfekü megismerése [ERDÉLYI et al. 1984]. A jel
zetteken túl biztonsági, ércminőségi, vízföldtani,
tektonikai, külfejtéses fekümorfológiai problém ák
megoldására évente történtek különböző vizsgála
tok, a NME Geofizikai Tanszék, az ELGI, illetve a
MEV szakemberei részéről, de ezek főleg módszer
fejlesztési-kísérleti stádiumban maradtak.
Több esetben sor került egyes m ódszerek megala
pozásához az érc (és változatai) fizikai paraméterei
nek vizsgálatára [Egerszegi, Szabó 1974, Takács
et al. 1983], de a megkezdett kutatások itt sem zárul
tak le. 1993-tól a bányageofizikai mérések gyakorla
tilag megszűntek.
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Nyerges Lajos
* * *
„A magyar bauxitgeofizika története” című cikket
1993-ban írtuk meg. 1995. évi megjelenésekor szük
séges egy rövid epilógus, hogy mi is történt azóta.
Sajnos a magyar bauxitgeofizikai kutatás gyakorla
tilag megszűnt. Ennek oka az, hogy a magyar bauxit
bányászat és a hozzá kapcsolódó hazai timföldgyár
tás olyan mértékben csökkent, hogy emiatt jelenleg
nem igényelnek bauxitgeofizikai mérést.
A bauxitgeofizikai módszer- és műszerfejlesztés
eredményei azonban maradandónak bizonyultak, a
környezetvédelem és vízvédelem terén sikerrel al
kalmazzák őket. A néhány 10 m mélységig hatékony
geoelektromos térképezések (vízszint és ellenállás
szelvényezések) és vertikális geoelektromos szondá
zások, a sokféle elektromágneses térképezés, a
nagyfrekvenciás szondázások és különösképpen a
penetrációs szondázások (mérnökgeofizikai szondá
zások) széleskörűen elterjedtek a környezetvédelmi
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és a vízvédelmi vizsgálatoknál. Olyannyira, hogy
1994-ben az ELGI környezetvédelmi stb. profilja
jelentősebb volt, mint a bauxitgeofizikai profil a
fénykorában (1985: 40 millió Ft).
Ezenkívül, 1993—94-ben a Német Szövetségi
Köztársaságban az ELGI több környezetvédelmi ge

ofizikai pályázatot nyert el. Időközben az ELGI lét
számát ötödére csökkentették, de a volt bauxitgeofizikai (ma kömyezetgeofizikai) szakemberei megma
radtak, illetve tevékenységülae szerződéses (Kft.)
alapon — ha szükséges — támaszkodni lehet.

Szabadváry László
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