
1 FÖLDTANI KUTATÁSOK



1. ábra. Az ELGI terepi kutatásai
1 -  ásványi nyersanyagok komplex kutatása
2 -  mérnökgeofizikai és vízföldtani kutatások
3 -  földkéreg- és litoszféra-kutatás
4 -  szeizmikus kutatás
5 -  geoelektromos szelvény menti mérés
6 -  geoelektromos területi mérés

Fig. 1. Field work 1978
1 -  integrated prospecting for minerals
2 -  hydrogeological and civil-engineering projects
3 -  crustal and lithospheric investigation
4 -  seismic field work
5 -  geoelectric profiles
6 -  geoelectric network

Рис. 1. План района полевых работ, проведенных ЭЛГИ
1 -  комплексная разведка месторождений полезных ископаемых,
2 -  инженерно-геологические работы и геологоразведочные работы для изу-

чения мелких глубин,
3 -  исследование земной коры и литосферы,
4 -  сейсморазведочные работы,
5 -  электроразведочные работы по профилям,
6 -  площадная электроразведочная съемка
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2. ábra. A geofizikai mérések eredménye a Gerecse hegység DK-i eló'terében 
A -  Triász időszaki medencealjzat domborzati képe 
B -  Bouguer-anomália térkép a héreg-tarjáni medencében 
C -  Gravitációs maradék-anomália térkép a héreg-tarjáni me

dencében
D -  Gravitációs maradék-anomália térkép a Mány K-zsámbéki 

területen
1 -  fontosabb fúrások; 2 - a 3. és 8. ábra szelvényeinek nyomvonala

Fig. 2. Results of geophysical survey in the SE foreground of the Gerecse 
Mountains
A -  Contour map of Triassic basement 
B -  Bouguer anomaly map in the basin of Héreg and Tarján 
C -  Gravity residual anomaly map in the Héreg-Tarján basin 
D -  Gravity residual anomaly map of the survey area Mány-Zsámbék 
1 -  boreholes of importance; 2 -  location of cross sections of Fig. 3

Рис. 2. Результаты геофизических исследований в юго-восточном пред
горье гор Герече
А -  Карта рельефа триасового основания,
В -  Карта аномалий Буге бассейна Херег-Тарьян,
С -  Карта остаточных аномалий поля силы тяжести бассейна 

Херег-Тарьян
D -  Карта остаточных аномалий поля силы тяжести района 

Мань Восток-Жамбек
1 -  основные скважины, 2 -  линии профилей,представленных 
на рис. 3





3. ábra. Szénkutató geofizikai szelvények és földtani értelmezésük 
A -  Hé-8 geofizikai szelvény 
B -  Zsé-lOa geofizikai szelvény

Fig. 3. Coal exploration geophysical cross sections and their geological 
interpretation
A -  Geophysical cross section Hé-8 
B -  Geophysical cross section Zsé-lOa

Рис. 3. Геофизические углеразведочные профили с их геологической ин- 
терпретацией
А -  геофизический профиль Hé-8,
В -  геофизический профиль Zsé-lOa



árok (18 km hosszúságban). Az első három tektonikai árok D-i végződésé
nél van a nagyegyházi, a csordakúti és a mányi szénmező, amelyek közel 
K-Ny-i irányú vonulatot alkotnak. Ez vezetett ahhoz a kutatási koncep
cióhoz, hogy a negyedik jelentősebb szénmezőt a Mány K-Zsámbék- 
Gyermely-Bajna tektonikai árok D-i végződésénél kell keresni, ha a meg
levő meddő fúrások között a geofizikai méréseknek sikerül ezt valószínű
síteni. Egy ilyen szerkezeti elemre, mégpedig egy K-Ny irányú, kisebb me
dencékre tagozódó mélyvonulatra először az 1974-ben végzett hálózatsű
rítő gravitációs mérések hívták fel a figyelmet. A 2/D ábra gravitációs 
maradék-anomália térképe jól mutatja a mányi szénmedence felől Zsám- 
bék irányába húzódó minimumvonulatot (szaggatott fekete vonallal je
lölve). A terület akkori geofizikai kutatásáról és a fúrásokra tett javaslat
ról az 1975. Évi Jelentésben számoltunk be.

A tektonikai árkok É-i végződése nehezebben áttekinthető képet mu
ta t az É-D  és a K -N y irányú vetőrendszerek megjelenése miatt. Ugyan
akkor a Tj-9 és Bn-36 alapfúrás felhívta a figyelmet arra, hogy az árkok 
É-i végződésénél is feltételezhető műrevaló barnakőszén.

A felderítő fúrási terv összeállítása megkövetelte az aszimmetrikus 
tektonikai árkok felépítésének részletes tisztázását is. Ennek módszerét 
a 2. ábrán mutatjuk be. Miután a felszíni földtani térképezés körülhatá
rolta a héreg-tajáni medencét, a Bouguer-anomália térkép jelezte a 
medencén belül az aljzat domborzatát (2/B ábra). Az ebből számított 
másodlagos anomália-térkép (2/C ábra) felhívta a figyelmet arra, hogy a 
medence tulajdonképpen két aszimmetrikus tektonikai árok, amelyek 
között az aljzat ÉNy-DK irányú gerincvonulatot alkot. A komplex 
geofizikai szelvény hál ozat méréseivel ezután részletesebben körülhatá
roltuk a héregi, a tarjáni és az attól DK-re levő részmedencét (2/A ábra). 
Ezután a részmedencéken belül azoknak a 0,5-1 km2 nagyságú tektonikai 
egységeknek a körülhatárolására került sor, amelyeket 50-100 m-es vetők 
választanak el egymástól (3. A ábra, Hé-8 szelvény). A későbbi fúrások 
telepítésénél feltételeztük, hogy ezeken a kisebb tektonikai blokkokon 
belül azonos az ősföldrajzi kifejlődés. A jellemző helyen mélyített fúrás 
földtani rétegsora az egész blokk rétegsorát -  így a barnakőszén telepét is 
-  reprezentálhatja.

A tarjáni medence DNy-ÉK irányú metszetére ugyancsak a Hé-8 szel
vény jellemző. Az előzőekben említett eljárással a tarjáni medencében ki
tűzött Tj-17 fúrás a Ny-i peremi vető tövében az eddig talált legvastagabb 
széntelepeket harántolta (17,5 m ossz vastagság, 5100 kcal/kg átlagos fűtő
érték). ATj-13 fúrás felé haladva a széntelepes összlet fokozatosan meddő
vé válik.

A Mány K-Zsámbék között feltárt barnakőszén-terület szerkezetét a 
Zsé-lOa szelvény (3. B ábra) szemlélteti. A Má-174 és a Má-179 fúrások
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között kiemelkedő karni márga magasrög és annak térbeli helyzete első
sorban a gravitációs mérések másodlagos feldolgozása révén vált ismertté 
(2/D ábra). A Má-188 fúrás igazolta az előzetes elképzelést, és az emelt 
helyzetű blokkon is jelentős vastagságú szén telepet harántolt.

Az eocén program elősegítésére kísérleti szeizmikus reflexiós méréseket 
végeztünk a Dudari Szénbánya területén annak eldöntésére, hogy milyen 
értékű geofizikai információk szerezhetők a részletes fúrási tevékenység 
tervezéséhez. A kutatás feladata a 200-500 m mélységben fekvő széntele
pes összlet, valamint a fedő és fekvő települési viszonyainak vizsgálata. A 
számítógépes feldolgozás során az időszelvényt (4/a ábra) a szelvény menti 
sebességváltozás figyelembevételével készítettük el. Migráció után, 30-60 
Hz-es sávszűrést alkalmazva készült a 4/b ábra, majd ennek mélységszel
vénye (4/c ábra). Ezen feltüntettük a geofizikai és fúrási adatokon alapuló 
földtani értelmezést. A szelvény mentén a vetők helyének és az elmozdu
lások hozzávetőleges méretének meghatározása kb. az M=l :10  000 mé
retaránynak megfelelő. A barnakőszénmező szerkezeti elemeinek végső 
tisztázása szükségessé teszi, hogy a kutatás végén a fúrási hálózatnál sű
rűbb geofizikai szelvényhálózat legyen, amelynek révén a vetőrendsze
rek térbeli kijelölése és a határfelületek földtani értelmezése megfelelően 
elvégezhető.

Az eocén program keretén belül a Tükröspuszta környékén feltárt bau- 
xitok további nyomozása a bauxitkutatásban alkalmazott geofizikai eljá
rások együttesével célszerű. Ezen telepek térbeli kiterjedése lényegesen 
kisebb, mint a tarjáni vagy zsámbéki szénmezőké; kutatásuk más geofi
zikai módszereket, sűrűbb szelvényhálózatot igényel.

Bauxitkutatás

1978-ban a Bauxitkutató Vállalat elkészítette az Iharkút-I. bauxit- 
koncentráció földtani zárójelentését, és egyidejűleg megindult a termelés 
is. Az évekig tartó kutatás során az összehangolt földtani-geofizikai meg
ismerés következő rendszere alakult ki:

Az I. lencse felfedezése után kezdődtek a geofizikai mérések. Ekkor még 
csak a felszíni földtani térkép és néhány térképező fúrás információja állt 
rendelkezésünkre (5/a ábra). A geofizikai méréseket átnézetes kutatással 
(VLF, PM, VÉS, stb.) kezdtük. A mérések első fázisának eredménye (5/b 
térképvázlat) a felderítő fúrásokra és egyben a további, részletező méré
sekre tett javaslat volt. A további kutatásból kizárhatók voltak azok a 
területrészek, ahol a VLE mérések alapján a nagy ellenállású fődolomitot 
a felszínközeiben levőnek tételeztük fel (szürke színnel jelzett terület). Ez 
a földtani térképezés által megadott kibúvások területénél jóval na-
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4. ábra. Da-1/78 szeizmikus reflexiós szelvény
a -  Reflexiós időszelvény amplitúdó szerinti színezéssel 
b -  Reflexiós időszelvény migrált és szűrt változata (szűrés: 30-60 

Hz)
c -  Reflexiós mélységszelvény migrált és szűrt változata (szűrés: 

30-60 Hz)

Fig. 4. Reflection seismic profile Da-1/78
a -  reflection time section coloured according to reflection amplitude 
b -  migrated and filtered reflection time section (filter: 30-60 Hz) 
c -  migrated and filtered depth section (filter 30-60 Hz)

Рис. 4. Разрез по сейсмическому профилю MOB Da-1/78
а -  временной разрез МОВ с окраской по амплитудам, 
b -  вариант временного разреза МОВ с миграцией и фильтрацией 

(фильтрация: 30-60 гц),
с -  вариант глубинного разреза МОВ с миграцией и фильтрацией 

(фильтрация: 30-60 гц)





5. ábra. A geofizikai-földtan! megismerés folyamata az iharkúti I bauxit- 
koncentráció területén
a -  Földtani ismeret a geofizikai mérések indulásakor 
b -  A geofizikai mérések eredménye az áttekintő kutatás szaka

szában
c -  A geofizikai mérések eredménye a felderítő kutatás szakaszá

ban
d -  A geofizikai mérések eredménye a részlezető kutatás szaka

szában
e -  A triász időszaki medencealjzat mélységtérképe 
f  -  Jellemző geofizikai paramétertérképek
1 - triász fődolomit a felszínen; 2 -kréta terresztrikum; 3 -felső  
eocén konglomerátum; 4 -meddő  fúrás; 5 -  bauxitos fúrás; 6 -  
javasolt fúrás; 7 -  javasolt ellenőrző fúrás; 8 -  fődolomit fel
szí n közel ben; 9 -  közepes mélységű meddő terület; 10-bauxitra  
perspektivikus terület; 11 -  továbbkutatandó terület; 12 -  bau- 
xittest elterjedése; 13 -  a bauxittest határa;

Fig. 5. History of the geological-geophysical investigation of the Iharkút 
bauxit-concentration No I.
a -  geological informations before starting the geophysical survey 
b -  results of geophysical survey of scale 1:10,000 
c -  results of geophysical survey of scale 1:5,000 
d -  results of geophysical survey of scale 1:2,000 
e -  Contour map of Triassic basement 
f  -  maps of characteristic geophysical parameters 
1 -  Triassic dolomite outcrop; 2 -  Cretaceous terrigenous sediments; 
3 -  upper Eocene conglomerate; 4 -  borehole without bauxite; 
5 -  borehole with bauxite; 6 -  proposed borehole; 7 -  proposed check 
borehole; 8 -  nearsurface Triassic dolomite; 9 -  non bauxite contai
ning area of medium depth; 10-bauxite promising areas; 11 -  areas 
proposed for further exploration; 12 -  extension of bauxite body; 
13 -  limit of bauxite body

Рис. 5. Порядок геолого-геофизического изучения района бокситового 
месторождения Ихаркут -I
а -  геологические сведения во время начала геофизических работ, 
b -  результаты геофизических работ на этапе рекогносцировоч

ной съемки,
с -  результаты геофизических работ на этапе поисковой съемки, 
d -  результаты геофизических работ на этапе детальной раз- 

ведки,
е -  карта глубины залегания триасовых отложений, 
f  -  карта характерных геофизических параметров
I -  триасовые главные доломиты на поверхности, 2 -  материко
вые отложения мелового возраста, 3 -  конгломераты верхнего 
эоцена, 4 -  непродуктивные скважины, 5 -  скважины, вскрывшие 
бокситы, 6 -  места, предлагаемые для бурения скважин, 7 -  места, 
предлагаемые для бурения контрольных скважин, 8 -  главные 
доломиты вблизи поверхности земли, 9 -  непродуктивные участ
ки средней глубины, 10 -  участки, перспективные на бокситы,
II -  участки, предлагаемые для дополнительного изучения, 12 -  
участки развитая бокситового тела, 13-границы бокситового 
тела



gyobbnak bizonyult. A ,,peremi vetőn” túli, 200 m-nél nagyobb mélységű, 
a vázlaton kékkel jelölt területet is elkülönítettük. A megmaradó (zöld) 
terület a reménybeli; ezen belül kijelölhetők a mélyebb részmedencék, ár
kok (sárgával jelölve), amelyek már közvetlenül bauxittároló szerkezet
nek tételezhetők fel. A fúrásokat ide javasoltuk. A jelenlegi aljzat dombor
zatát helyenként a bauxit keletkezése utáni mozgások hozták létre, ezért 
a nagy elmozdulásé (tehát jól kutatható) szerkezeti elemek nem mindig 
kapcsolatosak a bauxittal.

Az első fázis után telepített fúrások több bauxittestet tártak fel, egy 
sor meddő fúrás pedig tisztázta, hogy melyek a fiatal (tehát a bauxitkelet- 
kezéssel genetikai kapcsolatban nem levő) süllyedékek. Egyidejűleg el
lenőrző fúrások igazolták, hogy a VLF mérések eredményei alapján med
dővé nyílvánított területen az aljzat valóban 5 m-nél kisebb mélységben 
van. A fúrásokkal egyidőben került sor a második fázis méréseire; ebben 
egyrészt sűrítettünk mérési pontokat, másrészt a nagyobb felbontóképes
ségű eljárásokat (FFG, sekély szeizmikus mérések, stb.) is felhasználtuk. 
A második fázis eredménytérképén (5/c térképvázlat) az előző fázissal el
különített területeken kívül (ezek határa finomodott) kijelölhettük a fú
rással igazolt bauxittestek feltételezett kiterjedését (sárga) vagy az ana
lógia alapján feltételezett további reménybeli területeket (zöld). A fedett 
területek egy része is meddőnek bizonyult (függőlegesen sávozott, szürke
színű terület).

A részletező fúrási fázissal együtt végeztük el a harmadik fázis méréseit, 
amelynek célja egv-egy bauxittest lehatárolása, azaz a pontosabb adat
szolgáltatás a készletszámításhoz. Ennek eredményét az 5/d vázlaton 
mutatjuk be. Az összes fúrásos és geofizikai adatból szerkesztettük meg a 
triász időszaki aljzat (a bauxit fekvő) mélységtérképét (5/e ábra). A záró- 
jelentéshez e térkép M= 1:2000 méretarányban készült, és ennek megfelelő 
pontossággal tükrözi az aljzat domborzatát.

A vázolt kutatási eljárás az első két fázis során jelentősen csökkentheti 
a mély fúrásos kutatás költségeit, de ennél sokkal jelentősebb az időbeni 
megtakarítás. Megköveteli viszont a földtani felvétel, valamint a mélyfú
rásos és a geofizikai kutatás szoros együttműködését; a geofizikai kutatá
son belül pedig a módszerek és a kiértékelési modellek folyamatos változ
tatására, optimalizálására van szükség. Egyik módszerrel egy fajta, má
sik módszerrel másik fajta bauxittároló szerkezet mutatható ki. Ha a meg
felelő módszerrel a kérdéses helyen a mérés elmarad, a szerkezet is ismeret
len maradhat; erre példaként bemutatjuk azokat az anomáliatérképeket, 
amelyek egy-egy bauxittároló szerkezetet először jeleztek (5/f vázlat).

Az 5/d vázlattal kapcsolatban említett ,,lencselehatároló” méréseknél 
sikeresen használtuk a módszertani részben (2.2 fejezet) ismertetett VLF- 
IR eljárást.
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Az iharkút! V. sz. lencse ÉNy-DK csapású, keskeny, mély árokban he
lyezkedik el. A 6/a. ábrán a 25 m-es hálózatú potenciáltérképezés vezető
képesség-térképét mutatjuk be a fúrások feltüntetésével.

A fúrások sűrítése egyrészt igen drága, másrészt időigényes lett volna. 
Ehelyett VLF-IR térképezést végeztünk 10 m-es hálózatban. A hagyomá
nyos (egy adóval történő) VLF ellenállás -  térképezés az adó irányára 
merőleges szerkezeti elemeket emeli ki, míg az ezzel párhuzamos elemeket 
nem jelzi. A 6/b és a 6/с ábrán két különböző irányú adóval mért ellenállás
térképet mutatunk be. Ezek meglehetősen különböznek egymástól. Ugyan
akkor a számítógépes feldolgozásból kapott invariáns ellenállás térkép 
(6/d ábra) jól körvonalazza az árok határát. A G/e ábrán a negyedrendű 
ellenállás ellipsziseket ill. lemniszkátákat tüntettük fel. Homogén (,,víz
szintesen rétegzett”) rétegsor csak ott lehet, ahol az ellenállás ellipszis 
megközelítőleg kör alakú. Az ellipszisek torzulásából ellenállás inhomoge
nitásra, tehát kiékelődési és/vagy tektonikai vonalra következtethetünk. 
Például a lencse ÉNy-i részén levő lemniszkáták nagytengelyének elfor
dulása hívta fel a figyelmet a bauxittestet elvékonyító, dolomit ,,gátra” .

A kiegészítő szondázások és potenciáltérképezés adatait a fúrásokkal 
közösen értelmezve, nagypontosságú fekütérkép (6/f ábra) szerkeszthető 
és megadható a bauxittest határa is. Ezt a készletszámításnál is felhasz
nálták. Az ilyen típusú méréseknek nemcsak a jelentős fúrási költség és az 
időmegtakarítás miatt van létjogosultságuk, hanem a leművelési terve
ket is ennek figyelembevételével lehet elkészíteni.

Más jellegű feladatot jelentett a Bakonyoszlop környékén végzett bau- 
xitkutatás is. A triász fődolomit bemélyedéseiben található bauxitot tö
mör, vastag eocén mészkő fedi. A hagyományos geofizikai módszerek 
(vertikális elektromos szondázás és szeizmikus refrakciós mérés) számára 
az eocén mészkő nagy ellenállású és nagy sebességű vezérszint, így az ese
tek többségében a bemélyedés ilyen módszerekkel fel deríthet etlen marad. 
Bakonyoszlop környéke ezért 1972 óta kísérleti területté vált, ahol a kü
lönböző egyenáramú (PM, FFG), elektromágneses (VLF, TÚRÁM, frek
venciaszondázó) és szeizmikus reflexiós módszereket próbáljuk ki hazai 
és külföldi műszerekkel. Ezek közül az optimalizált PM (potenciáltérké
pezés) az FFG (fúrólyuk-felszíni gradiens), a VLF és a TÚRÁM módsze
rek adtak kedvező eredményeket az árnyékoló eocén mészkővel fedett 
bauxittárolók kutatásában. Egyes módszerek kísérleteiről előző Évi Jelen
tésünkben már beszámoltunk. Az újabb TÚRÁM kísérletekre példaként 
az 56. ábra szolgál (2.2 fejezet).

A terepi mérések feldolgozását, a földtani-geofizikai adatok komplex ér
telmezését nagymértékben számítógépek segítségével végezzük. A geo
fizikai mérések és a számítógépes komplex feldolgozás hatékonyságára a 
7. ábrát mutatjuk be. A 7/a ábra egy részterület geofizikai mérések előtti
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6. ábra. Bauxitlencsét lehatároló mérések VLF-IR eljárással 
a -  A potenciáltérképezés vezetőképesség-térképe; 
b -  VLF ellenállástérkép a Helgeland FUO, Norway rádióállo

más felhasználásával;
c -  VLF ellenállástérkép Bordeaux IXZ, France rádióállomás 

felhasználásával; 
d -  Invariáns ellenállástérkép; 
e -  Negyedrendű ellenállás ellipszisek; 
f  -  Bauxit fekütérkép;
1 -  produktív fúrás; 2 -  meddő fúrás; 3 -  a bauxittest feltétele
zett határa; 4 -  VLF negyedrendű ellipszis; 5 -  a VLF rádióállo
más iránya;

Fig. 6. VLF-IR measurements for contouring bauxite bodies 
a -  conductivity map of PM measurements 
b -  VLF map, transmitter: Helgeland FUO, Norway 
c -  VLF map, transmitter: Bordeaux IXZ, France 
d -  Invariant resistivity map 
e -  ellipses of fourth order 
f  -  contour map of bauxite basement
1 -  borehole with bauxite; 2 -  borehole without bauxite; 3 -  supposed 
limits of bauxite body; 4 -  VLF ellipse of fourth order; 5 -  direction 
of VLF transmitter

Рис. 6. Район разведочных работ, оконтуривавших бокситовую залежь 
по методу инвариантного СДВР
а -  карта проводимости, построенная по данным потенциально- 

го картирования,
b -  карта сопротивлений по методу СДВР с использованием 

данных радиостанций Хельгеланд FHO, Норвегия , 
с -  карта сопротивлений но методу СДВР с использованием дан

ных радиостанции Бордо IXZ, Франция, 
d -  карта инвариантных сопрптивлений, 
е -  эллипсы сопротивления четвертого порядка, 
f  -  карта подошвы бокситовой залежи
1 -  продуктивные скважины, 2 -  непродуктивныескважины, 3 -  
предполагаемые границы бокситового тела, 4 -  эллипсы СДВР 
четвертого порядка, 5 -  направление радиостанции СДВР





7. ábra. Kísérleti mérések eocén mészkővel fedett bauxittárolók felett
a -  Földtani ismeret a geofizikai mérések indulásakor, a bauxit- 

vastagságok feltüntetésével
b -  A  triász időszaki medencealjzat mélységtérképe a geofizikai mé

rések alapján
c -  A  triász időszaki medencealjzat mélységtérképe a fúrások ada

tai alapján
1 -  meddő fúrás; 2 -  produktív fúrás; 3 -  a bauxit elterjedési 
határa; 4 -  a triász aljzat felszíntől szám ított mélységvonala

Fig. 7. Experimental measurements above bauxite containing structure, 
covered by Eocene limestone
a -  G eological informations before starting the geophysical survey 
b -  Contour map o f  Triassic basement from  geophysical data 
c -  Contour map o f  Triassic basement from  borehole data 
1 -  borehole, without bauxite; 2 -  borehole with bauxite; 3 -  limits 
o f bauxite body; 4 -  contour lines o f  Triassic basement

Рис. 7. Экспериментальные наблюдения над боскитовыми месторож- 
дениями, перекрытыми эоценовыми известняками 
а -  геологические сведения, имевшиеся во время начала геофизи- 

ческих работ, с указанием мощностей бокситовых залежей, 
б -  карга глубин залегания триасовых отложений по данным 

геофизичееких работ,
с -  карта глубины залегания триасовых отложений по данным 

бурения
1 -  непродуктивные скважины, 2 -- продукцивные скважины, 
3 -  границы развития бокситов, 4 -  глубина залегания триа- 
сового основания от дневной поверхности



helyzetképét mutatja be, ahol meddő fúrásokkal körülvett perspektivikus 
bauxittároló szerkezetek láthatók. A 7/b ábra a dolomit fekünek geofizikai 
mérések és az addigi fúrási adatok alapján szerkesztett mélységtérképe. 
Ezen jól láthatók a bauxitra reményteljes további bemélyedések; piros 
vonallal jeleztük a bauxit szempontjából reményteljes területek határait. 
A 7/с ábra a fekünek az újabb fúrások adataiból megszerkesztett mély
ségtérképét mutatja. A produktív fúrások elhelyezkedéséből látható, hogy 
a geofizikai értelmezéssel előzőén megadott szerkezeti- és mélységviszo
nyokat a fúrások igazolták, így a komplex geofizikai és fúrásos kutatás 
eredményeképpen több százezer tonnával nőtt a bauxitvagyon. A 7/с áb
ra mélységtérképét szabálytalan hálózatú fúrások adataiból számítógép
pel szerkesztettük meg (lásd 2.2 fejezet).

Az ELGI programcsomagja biztosítja, hogy az értelmező geofizikus a 
fúrásokból a geofizikailag értelmezhető földtani szintek bármilyen szint- 
vonalas mélység- vagy vastagságtérképét megszerkeszthesse. Ugyancsak 
a komplex értelmezést segíti elő a fúrásokkal kapott mélységadatok folya
matos nyilvántartására és szükség esetén módosítására írt program, amely 
földtani szelvényt készít, tehát elvégzi egy tetszőlegesen kijelölt szelvény 
közelébe eső fúrások kiválasztását, léptékhelyes kirajzolását és a meg
felelő szintek összekötését. Példa erre a 8. ábra, amely a Gerecse DK-i elő
terében mélyített fúrások adatai alapján készült A-A' szelvényt mutatja 
be (helyszínét lásd 2/A ábrán). A szelvény gyors megjelenítésének elő
nye, hogy terepen használható, a mechanikus szerkesztő munkát helyet-

8. ábra. Fúrási adatokból szerkesztett földtani szelvény
Fig. 8. Geologic cross section from borehole data
Рис. 8. Геологический разрез, построенный по данным бурения
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felülnezet

T Ü - 2 2

T R L P E L T . С M ]= 23 .5  

T . RZI MÜT = 205. I 
V . RÜV I DLlLESz: I . 3

C  oldalnézet K-röl

9. ábra. Elferdült fúrás térbeli helyzete 
a -  felülnézet 
b -  oldalnézet D-ről 
c -  oldalnézet K-ről

Fig. 9. Spatial location of non-vertical borehole 
a -  top-view 
b -  side-view from south 
c -  side-view from east

Рис. 9. Пространственное положение искривленной скважины 
а -  вид сверху, 
b -  вид сбоку с юга, 
с -  вид сбоку с востока
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tesíti, szemléletesen jelzi, ha a fúrást nem a megfelelő helyre telepítették, 
illetve jelzi a vetők lehetséges helyét. A szelvényen a komplex értelmezés 
eredményeként megszerkesztettük a földtanilag értelmezett szelvényt is.

Részletes tektonikai térképeknél, szénvagyonszámításnál figyelembe 
kell venni, hogy a fúrások néha elferdülnek, azaz eltérnek a függőleges 
iránytól. Kiegészítő program készült -  a mért ferdeség értékek felhaszná
lásával -  a fúrások térbeli helyzetének számítására és megjelenítésére. A 9. 
ábra szemléletesen mutatja egy fúrás elferdülésének mértékét három sík
ban ábrázolva.

A fenti programok a terepi számítócentrumban rutinszerűen üzemel
nek, és megfelelő alapul szolgálnak egy számítógépes geofizikai informá
ció-szolgáltató adatbankrendszer kiépítéséhez.
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