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V. GEOfIZIKAI MÓDSZEREK EREDMÉnYEInEK fÖLDTAnI ÉRTELMEZÉSE
1. BEvEZETÉS
A fejezet összeállításánál feltételeztük, hogy az olvasó a Nyersanyagkutatás tárgy felvételét megelőzően, vagy azzal egy időben
a Geofizika alapjai tárgy anyagából (Pető 2010) megkapja a részletes információkat a módszerek fizikai hátteréről.

Ebben az anyagrészben a módszerek leggyakoribb nyersanyagkutatási alkalmazásait és azok földtani, ásványtani
hátterét hangsúlyoztuk ki. A felhasznált információk egy része Moon et al (2006) és Reedman (1979) munkájának ide
vonatkozó fejezeteiben található meg részletesebben.
A geofizikai módszerek alkalmazásakor a nyersanyagtest vagy az azt befogadó földtani környezet egyes fizikai
paramétereit mérjük. Az előkutatás során a fedő képződmények "alá látó" geofizikai módszerek kiegészítik a felszínen
gyűjtött földtani információkat, melyek csak a fedetlen területeken, kőzetfelszíneken gyűjthetők. Ezek értelmezését
oldalirányban és a mélység felé kiterjesztik.
Az esetek kis hányadában a módszerek önállóan is alkalmasak a további fúrásos kutatás célterületeinek kijelölésére, a
legtöbb esetben viszont a földtani, geokémiai információkkal együttesen értékelve épülnek be a geológiai
értelmezésbe.
Minden mérés hatékony alkalmazhatóságának legfontosabb feltétele a minél élesebb kontraszt a megcélzott földtani
objektum (nyersanyagtest, rétegtani egység, szerkezeti elem) és a környezete mérendő fizikai paraméterei között.

2. MÉRÉSI ELREnDEZÉSEK ÉS MÓDSZEREK
A módszerek alapvető csoportosítása a mért fizikai tulajdonság alapján történik. A továbbiakban ezt fogjuk követni.
A geofizikai módszerek azonban csoportosíthatók a mérés helye szerint is:
légi
felszíni
fúrólyukas ("karottázs")
víz alatti

módszeregyüttesekben.
A felszíni, légi és víz alatti geofizikai mérések az előkutatásban kapnak szerepet, de a fúrásos kutatást is
hasznosan egészítik ki: a fúrások helyénél a mért adatok összevethetőek a fúrási rétegsorral, így közvetlenül a fúrások
közötti tér földtani felépítése értelmezhető belőlük. Bizonyos alkalmazási területeken a geofizikai mérések a
nyersanyagminősítő vizsgálatokban is fontos helyet kapnak (pl. radiométeres mérések uránérctermelés
előkészítésében).
Ebben a fejezetben a leggyakoribb felszíni és légi geofizikai mérési módszerek néhány, a földtani értelmezéssel
kapcsolatba hozható nyersanyagkutatási vonatkozását ismertetjük részletesen. A fúrásokban végezhető, ún.
karottázsmérésekről a fúrásokról szóló fejezetben lesz szó
. Nem kerülnek szóba itt a földalatti térségekben
alkalmazott és a víz alatti mérési módszerek, bár ezek néhány területen igen fontosak.
A helyszűke és a téma összetettsége miatt nem ismertetjük itt a geofizikai módszerek alkalmazását a szénhidrogének,
felszínalatti vizek és geotermikus energiaforrások kutatásában. Ezeken az alkalmazási területeken, amelyek gyakran fiatal,
feltárások nélküli medenceüledékekben, illetve teljesen fedett helyzetű, nagy mélységben lévő kőzettestekben helyezkednek el, a
geofizikai módszerek hatékonyabbak az egyéb földtani észlelési eljárásokkal szemben, és a kutatások késői, részletező
szakaszában is fontos, vagy kizárólagos szerepet kapnak. Alkalmazásuk azonban igen kiterjedt üledékföldtani, szerkezetföldtani
és geofizikai módszertani ismereteket igényel, és csak a karottázsmérésekkel összekapcsoltan értelmezhetők; részletes
megismerésük a szénhidrogénföldtani és hidrogeológiai tárgyak keretében lehetséges.

A módszerek további felosztása:
1. Passzív: külső (rendszerint földi) erőterekben jelentkező inhomogenitások (anomáliák) mérése – gravitáció,
földmágnesség, természetes radioaktív sugárzás, tellurikus elektromos erőtér mérése
Ezekkel a módszerekkel a természetes erőterekben valószínűleg nyersanyagdúsulásoknak tulajdonítható zavarokat
keressük (pl. sűrűségkülönbség okozta maradékanomáliák, mágneses hatók, tellurikus mérések, természetes

radioaktivitás mérése stb).
2. Aktív: a földi közeggel közölt energia okozta változások mérése – geoelektromos módszerek, magnetotellurikus
módszerek, radioaktív sugárforrás energiáját felhasználó módszerek, stb.
Vizsgálja a bevezetett energia terjedését, a földtani közeg valamelyik eleme okozta elnyelődését, illetve a
kőzetekben az energia keltette állapotváltozásokat (szeizmikus és akusztikus mérések, geoelektromos és
elektromágneses mérések, radioaktív sugárforrást alkalmazó mérési módszerek).

A mérések mindig a földalatti összetett kőzettestek egy-egy fizikai tulajdonságáról adnak információt, amelyek viszont
az ásványtani összetételen, kőzetszöveten, szerkezeten, pórustartalmon, illetve egy képződménycsoport topográfiai
helyzetén, geometriai alakján, mélységén alapulnak.

3. FELSZÍnI GEOfIZIKAI MÓDSZEREK A nYERSAnYAGKUTATÁSBAn
Gravimetria
A Föld kőzeteinek tényleges sűrűségeloszlása eltér az elméleti öves modelltől. Ez a megállapítás főként a litoszférára
igaz, amely meglehetősen változatos felépítésű. Az eltéréseket részben a kőzetek eltérő sűrűsége, ezt pedig az
ásványos összetétel és a szövet különbözősége okozza.
A Föld öves modelljétől való eltérés igen érzékeny súlyerő-mérő eszközökkel – például graviméterekkel – mutatható
ki. Mivel a gravitációs hatás a Föld teljes tömegéhez kapcsoltan érvényesül egy-egy mérésben, és a vonatkoztatási
tömegközépponttól való távolságtól négyzetesen függ, a mért eredmények helyes földtani értelmezéséhez a mérési
helyek pontos geodéziai szintezésére van szükség, annál pontosabb mérésekkel, minél kisebb sűrűségkülönbséget
akarunk kimutatni. A mai modern graviméterek érzékenysége (0,1 mGal [1 ]) a magassági helyzet +/-5 cm pontosságú
mérését is megkövetelheti.
A módszerrel a mérési pontban található (rendszerint kisméretű) anomális tömegtől (pl. a környezeténél kisebb vagy
nagyobb sűrűségű nyersanyagtesttől) származó közelhatás és a befoglaló nagyobb kéregrésznek a mérési pont alatti
térrészben érvényes átlagos sűrűsége együttesen jelentkezik a mérésben. Hogy egy nyersanyagtest a mérések során
pozitív vagy negatív tömegeltérésként jelentkezik-e, az a helyszín topográfiájától, a test méretétől, mélységétől, a
mérőeszköz érzékenységétől, valamint a környezetre feltételezett sűrűségmodell valóságtartalmától függ.
A nyersanyagtestek mérete és tömege az esetek döntő részében jelentéktelen a környezet nagyobb térrészre kiterjedő
sűrűségkülönbségeihez képest, ezért a gravitációs módszer közvetlenül nyersanyagkutatásra csak ritka esetekben (pl.
tömeges szulfid ércek előfordulásai esetében) használható. Nagyon jó hatásfokkal értelmezhető viszont a gravitációs
anomáliakép a vizsgált területek nagyobb szerkezeti elemeinek (pl. szénhidrogéneket csapdázó redőboltozat), eltérő
sűrűségű kőzetcsoportjai (pl. egy intruzív test, amelynek szegélyzónája ércesedett) határainak kimutatására.

5.1 ábra: Magyarország gravitációs Bouguer-anomália -térképe 2,0 g/cm3 átlagos sűrűségre számítva
Az átlagosnál nagyobb sűrűségű területeket meleg színek, a kisebb sűrűségű területeket hideg színek jelzik. (korrekciós sűrűség
2000 kg/m3, Postdami alapszint, Cassinis -féle szélességi függés). [i]
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5.1 táblázat: Néhány ásvány és kőzet jellemző sűrűsége

A következő ábra a gravitációs mérések érckutatási alkalmazásához kapcsolódik. Az érctestek a szénhidrogéntározók
méretéhez képest kisebb méretűek, ezért a gravitációs térben okozott anomália is kisebb, és csak sokkal pontosabb
mérésekkel, illetve részletesebb geodéziai mérések és korrekció után észlelhető. A modellben gabbró mellékkőzetben
kb. 50 m átmérőjű, 100 m hosszú, függőleges helyzetű henger alakú, tömeges szulfidérctest gravitációs anomáliát
okozó hatása látható 0-100 m fedő takaró alatt. A felszín közelében még 3 mGal anomáliát okozó érctest 100 m
mélységben gravitációs mérésekkel már nem mutatható ki.

5.2 ábra: Gabbróban kialakult azonos méretű tömeges szulfid érctest által okozott gravitációs anomália képe különböző mélységekben,
Bathurst, Canada

Jól használható a földi gravitációs erőtérben kialakult zavar regionális méretű szerkezeti elemek helyének
valószínűsítésére. A mellékelt Bouguer-anomália-térkép Rudabánya területét ábrázolja. Az ÉÉK-DDNY irányú pozitív
anomáliasáv a rudabányai ércesedést hordozó központi alaphegységi kiemelt zónával egybeesik.

5.3 ábra: Gravitációs maradékanomália -térkép, Rudabánya
Az ércesedés valószínű sávját a központi ÉÉK -DDNY pozitív anomáliasáv jelzi.

Mágneses mérések
A földi mágneses tér meglétét már az ókori Kínában is ismerték és kihasználták iránymérésre, de a mágnesség
segítségével történő navigáció Európában csak a középkortól vált gyakorlattá.
A természetes földi mágneses vektortér iránya és erőssége egyszerű eszközökkel mérhető. A legegyszerűbb
mágneses mérőműszer a kompasz, amely a horizontális komponens irányát méri. Mágnesezhető anyagokon a
mágneses térben mágneses pólusok indukálódnak. A mágneses indukció mértéke függ a mágnesezhető anyagnak a
tér erővonalaihoz viszonyított helyzetétől (cos
), a mágneses térerősségtől (H) és a kőzetek mágnesezhetőségétől,
szuszceptibilitásától, ami lehet pozitív (paramágneses anyagok) vagy negatív (diamágneses anyagok). Az ásványok
mágneses tulajdonságait az alábbi táblázat foglalja össze.

Ásványok mágneses permeabilitása
Diamágnesek
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A magnetitban
FeOFe 2 O 3 -ban
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esetén CoOFe2 O 3

5.2 táblázat: Ásványok mágneses tulajdonságai

Diamágnesség minden anyagban fellép, mágneses tér jelenlétében az indukált mágneses momentum (elemi
köráramok mágneses tere) a mágneses térrel ellentétes. Paramágneses anyagok a betöltetlen elektronhéjak miatt
mágneses tér hiányában is rendelkeznek permanens mágneses momentummal, melyek a mágneses tér hatására
beállnak a tér irányába. Ferromágneses viselkedést csak bizonyos kristályszerkezetű anyagok mutatnak, ahol a le nem
zárt belső elektronhéj sugara kisebb, mint a rácsállandó. Ezeknek a legnagyobb a mágneses permeabilitásuk, ám ez
széles tartományban változik: megkülönböztetünk tiszta ferromágneses anyagokat (Fe, Co, Ni fémek) és
ferrimágneses anyagokat (pl. magnetit: Fe 3 O 4 , itt a két vegyértékű vasat Co v. Ni helyettesítheti). Antiferromágneses
ásvány a hematit és az ilmenit. Ezeknél a mágneses domének pólus szerinti rendezettsége páronként ellentétes.
A ferromágneses összetevőket tartalmazó kőzetek jellemző tulajdonsága a természetes remanens mágnesezettség. A
természetes olvadékok (magma) lehűlésekor az ún. Curie-pontot (az állandó mágneses mező kialakulásának kb.
600°C-os felső hőmérséklethatárát) átlépve a mágnesezhető komponensek az aktuális tér erővonalai irányába állnak
be. Miután a Föld mágneses tere folytonos változásban van, a remanens mágnesezettség a kihűlés (a magmás kőzet
keletkezése) korának megfelelő helyzetet őrzi meg, míg újabb hőhatás nem éri; irányának mérésével a kőzet koráról
kaphatunk információt.
Az ásványi nyersanyagkutatási célú mágneses mérésekhez érzékeny, vektoriális mérésekre alkalmas
magnetométereket használnak, amelyekkel a mágneses erő irányát és nagyságát mérik. Mérik a teljes mágneses
térerővektor (T) vízszintes komponensét (X), a függőleges komponensét (Y), valamint az inklinációt (behajlás szögét)
(arctg Y/X), amelynek értéke a normál mágneses térben a mágneses egyenlítőn 0 , a mágneses póluson 90 . A
mágneses térerősség értéke egy adott pontban az az erő, amely a mágneses egységpólusra hat. A térerő a távolság
négyzetével arányosan csökken.
A geofizikai gyakorlatban a földi mágneses tér erősségét gammában mérjük. 100000 gamma = 1 oersted. Értéke az
egyenlítő körül 30000, a pólusoknál 70000, Magyarországon kb. 47–48000 gamma).
A földkéreg kőzeteinek mágneses hatása egy adott pontban vagy növeli, vagy csökkenti a mágneses erő értékét,
valamint megváltoztatja az erő irányát a modell alapján számítotthoz képest. A mágnesezhető testnek a hatását a földi
mágneses térrel együtt mérjük. A mágneses test mágnesezettsége a remanens és az indukált mágnesezettség
vektoriális összege. Az erőtér deformációja alapján a mágneses ható mélysége és kiterjedése is becsülhető.
A mágneses mérések leggyakoribb nyersanyagkutatási alkalmazása a regionális méretű területek szerkezeti
elemeinek felderítése.
Ennek földtani alapját az adja, hogy a töréses szerkezetekben kialakult jobb permeabilitás miatti fluidumáramlás vagy
1. elbont nagy mágneses szuszceptibilitású ásványi komponenseket, pl. magnetitet, vagy,
2. mágnesezhető ásványokból a környezeténél gazdagabb felhalmozódásokat hoz létre (pl. magnetit, pirrhotin stb).

Közvetlenül alkalmazható a módszer magnetites vasérctelepek, valamint pirrhotin-előfordulásokhoz kapcsolt primér
nikkelérc-előfordulások felderítésére. Külön gyakorlati jelentősége van a módszernek a szkarnos szulfidérctelepek
kutatásában, amelyeknél a legtöbbször gyakori komponens a magnetit. Geoelektromos módszerekkel együttesen
értelmezve a különféle földtani testek alakja, dőlése, helyzete mélysége mágneses hatószámításokkal becsülhető.
Egyszerű kezelhetősége és viszonylag könnyű értelmezhetősége miatt a mágneses módszer a legelterjedtebben
használt előkutatási geofizikai eljárás érctelepek vizsgálata során.

5.4 ábra: A kirunai magnetites ércelőfordulás felszíni űrfelvétele a mágneses anomália helyzetével
A kép a svédországi Kiruna magnetites érctestének felszíni kibúvását mutatja. Az űrfelvételre vetített teljestér-anomália lila színnel
a Kirunavaara, tőle ÉÉK -re a kisebb Luossavaara felszíni kibúvását mutatja.

Geoelektromos módszerek
A geoelektromos módszerekkel a kőzetek látszólagos fajlagos ellenállását (vezetőképességét), kapacitását,
elektromágneses térben érzékelhető viselkedését vizsgáljuk. Passzív módszerekkel a létező (természetes vagy
mesterséges) erőterek kőzetek okozta jellemzőit mérjük, az aktív módszerekkel ismert jellemzőkkel létrehozott
elektromos áramot vezetünk a kőzetekbe, és az így létrehozott erőtérben fellépő kőzet okozta hatásokat mérjük. A
bevezetett áram lehet egyenáram vagy váltóáram.

Ellenállásmérés
A kőzetek kisebb része jó vezető, nagyobb része elektromosan szigetelő, látszólagos fajlagos ellenállásuk 0,1 – 1000
ohmméter között változó. Az ellenállás értékét a kőzet porozitása és a pórusvíz oldott sótartalma jelentősen
befolyásolja. Ha a kőzetekben agyagásványok vannak, ezek elektromosan polarizált kristályszerkezete miatt
ellenállásuk kicsi lesz. Néhány ásvány (pl. a színesfémszulfidok a szfalerit kivételével, vagy a grafit) jó vezetők, s a
kőzetek fajlagos ellenállását jelentősen csökkenthetik. Érckutatásban a módszert közvetlenül ritkán alkalmazzák, de
agyag, homok, kavics kutatásánál igen gyakran használható az ellenállásmérés a közel szintes rétegzett előfordulások
vastagságának, kiterjedésének kimutatására.

5.5 ábra: Kavicskutatás látszólagos fajlagos ellenállás mérésével – a mérések értelmezett kerítésdiagramja [ii ]

A mérés során külső forrásról a rendszerint egy vonalban elhelyezett tápelektródákon keresztül egyenáramot vezetnek
a kőzettestbe, és a fajlagos ellenállás miatt létrejövő feszültségkülönbséget mérik a szintén e vonal menti
mérőelektródák között. Több elektródaelhelyezési konfiguráció ismert. Ezek különféle földtani modellekre optimalizált
elrendezések, amelyeknél elsősorban a különféle, jellemzően közel vízszintes helyzetű határfelületek helyzete
észlelhető, feltéve, hogy ezek mentén jelentős az ellenálláskontraszt. A tápelektródák közötti távolság növelésével nő
a behatolási mélység, de egyúttal nő a megfelelő minőségű észleléshez szükséges betáplálandó áramerősség
nagysága is. A mérés adta információk részletgazdagsága (felbontása) a mélységgel arányban csökken. Jellemzően
kétréteges modellek vizsgálata a legkönnyebben kivitelezhető (pl. aljzat kőzetfelszíne és a fedőüledék közötti határ).

5.6 ábra: A látszólagos fajlagos ellenállás jellegzetes értékei különböző kőzetekben

Elektromágneses (EM) módszerek
A kőzetekben folyó elektromos áram mágneses erőteret indukál. A vezetőkben változó mágneses tér hatására
feszültség indukálódik, s ezért zárt áramkörökben elektromos áram indul. Ezek az indukált áramok másodlagos
mágneses erőtereket hoznak létre. Az EM mérések során vagy szinuszos folyamatos (CWEM), vagy tranziens
(TEM) hullámokat értékelnek, és a kapott mérési adatokból a kőzetek vezetőképességét, illetve látszólagos ellenállását

lehet becsülni.
Az adók vezető tekercsek, amelyeken keresztül áramot vezetnek, s ezek mágneses erőteret hoznak létre. Ennek
erőssége a távolság négyzetével arányban csökken. A CWEM mérési módszernél az adótekercseken keresztül 2004000 Hz frekvenciájú váltóáramot vezetnek. A primér és szekunder erőterek között fáziskülönbség alakul ki. A ható
vezetőképességét legjobban a másodlagos erőtér primérerőtér-irányokba eső (a hullámterjedési irány menti és arra
merőleges) összetevői jellemzik. Meredek dőlésű kőzettesteknél a vezetőképesség és vastagság együttes hatását
mérik. A behatolási mélység az adó és a vevő közötti távolság, és az ún. skin-mélység (az elektromágneses hullámok
1/3 amplitúdóra csillapodásának mélysége) függvénye.
A tranziens elektromágneses módszernél (TEM) idő-domén mérési rendszerben dolgozunk. Az áram
kikapcsolásával a mágneses teret hirtelen megszüntetjük, és az áram által a felszínalatti vezető hatókban (kőzetekben)
indukált mágneses viselkedést olyan időszakaszban tudjuk észlelni, amikor a primér erőtér már nem létezik. Rosszul
vezető kőzetekben a másodlagos tér hamar lecseng, de jó vezetőképességű kőzetekben (pl. tömeges szulfid
érctestekben, grafitos palákban) hosszabb ideig fennmarad, mintázható.

5.7 ábra: TEM légimérésekkel készült vezetőképesség -térkép, tömeges Cu-Ni szulfid érctelepek kimutatására, Sudbury, Kanada

Az EM mérések mára az érckutatás mellett a vízkutatásban, szénhidrogén kutatásban, szeizmikus módszerekhez,
illetve fúrólyukas mérésekhez kapcsoltan is széles körűen alkalmazásban vannak.

VLF-mérés
Néhány módszer a geofizikai mérések céljára valamilyen háttérjellegű elektromágneses forrás jeleit használja fel. A
leggyakrabban használt ilyen jelforrás a katonai adók 15-25 kHz tartománya (VLF, igen alacsony frekvencia), illetve a
viharok által keltett 10-20 kHz hullámhosszú elektromágneses sugárzás (audio-frekvenciás magnetotellurika, AMT).
Ezeknél a mérési módszereknél az észlelt hullámok különböző mágneses és elektromos összetevőinek fázisai közötti
különbségeket mérik és értelmezik.

VLF méréseknél a mágneses összetevők hordoznak földtani információt abban az esetben, ha a ható helyzete
meredek dőlésű, közel függőleges, míg az elektromos összetevők hordoznak értelmezhető földtani jelentést abban az
esetben, ha a ható közel vízszintes településű, és a felszínhez közeli helyzetű. A módszer különösen alkalmas
meredek dőlésű törészónák, telérek helyének kijelölésére. A mellékelt ellenállástérkép a terület közepén húzódó,
törmelékkel fedett, kovásodott teléres zónát a VLF módszerrel észlelt nagy fajlagos ellenállás alapján jelöli ki.

5.8 ábra: Parádfürdő -veresagyagbérci terület felszínközeli teléres Au-Ag ércesedésének ellenállás térképe VLF mérések alapján [iii]

Az AMT módszerrel mérhető magnetotellurikus jelek erőssége és iránya igen változó lehet, ezért egyre gyakrabban
olyan helyi mesterséges áramforrást használnak, amely azonos hullámhosszon ad (CSAMT – ellenőrzött forrású AMT).
Az áramforrás rendszerint távolban telepített több km hosszúságú földelt vezető, a mérés helye és az árambetáplálás
helye között távolság a mérés szempontjából végtelennek tekinthető.

Gerjesztett potenciál (GP, IP)
A kőzeteken átfolyó elektromos áram hatására a kőzetek bizonyos ásványos összetevőinek szemcséi polarizálódnak.
A hatás különösen erősen jelentkezik elektromosan vezető ásványok alkotta szemcsékben, pl. fémes szulfidokban,
grafitban. Az áram kikapcsolásakor a polarizált cellák kisülnek, rövid ideig tartó, a gerjesztett-tel ellentétes irányú
elektromos áramot keltve. A lecsengési jelenség különféle módon (idő-, frekvencia- és fázisdoménben) mintázható és
mérhető. Idődoménben az áram kikapcsolása után a polarizáció miatt még fennálló elektromos tér feszültségét
mintázzák több előre meghatározott késleltetési időpontban.

5.9 ábra: A gerjesztett potenciál jelenségének kialakulása vezető ásványok szemcsefelszínén
A gerjesztő feszültség hatására a vezető közegben a szemcsék polarizálódnak (feltöltődnek), a feszültség lekapcsolása után
mérhető a bennük felépült feszültség lecsengése.

A mért értékek és a gerjesztő feszültség közötti arányt számítják, és fejezik ki, rendszerint mV/V mértékegységben. A
frekvenciadoménbeli méréseknél ennek az arányszámnak az egyenáramú látszólagos ellenállás értékeihez
viszonyított arányát becsülik és adják meg százalékos frekvenciahatásként. A természetes potenciál kiépülésének
elkerülésére váltakozó áramú gerjesztést alkalmaznak, kb. 0,25 Hz frekvenciával. A méréssel egyidejűleg ellenállást is
mérnek. A PFE és az ellenállás hányadosaként képezik az ún. metal-faktort, amelynek segítségével kiemelhetők a
gerjeszthető fémes vezetők (pl. tömeges szulfidércek), más (esetleg szintén fontos) földtani környezet rovására.
A mérési eredményeket pszeudo-szelvényeken jelenítik meg, amelyeknél bizonyos információ kapható a gerjeszthető
mélységi kiterjedéséről (az információ felbontása a mélységgel arányban csökken). A szelvényekben kapott
információk megfelelő mérési sűrűség esetén térképeken foglalhatók össze. A mellékelt diagram egy tömeges
szulfidos ércelőfordulás ismeretlen szárnyain folytatott több párhuzamos GP szelvény alapján rajzolt térképen mutatja
be a gerjeszthető ható (feltételezett érctest) lehetséges kiterjedését.

5.10 ábra: GP mérések alapján szerkesztett diagram a gerjeszthető ható horizontális kiterjedésének bemutatására, Shaft Creek, Kanada

Különösen fontos szerepe van a GP méréseknek a hintett szulfidos ércesedések kutatásában. Ezeknél ugyanis a jó
vezetőképességű szemcsék nem érintkeznek (és alkotnak folyamatos elektromos vezetőt), ezért ezek az
ellenállásmérések során ritkán adnak kontrasztos anomáliát, viszont együttes kapacitásuk elég nagy egy jól mérhető
GP-anomáliához. A módszer hátránya, hogy minden fémszulfidot és a grafitot együttesen érzékeli, így pl. a
gazdaságilag értéktelen hintett pirit az egyéb hintett szulfidércektől nem különböztethető meg.

5.11 ábra: Hintett ércelőfordulás látszólagos fajlagos ellenállás- és GP -szelvénye, Mt. Penck, Kanada
A hintett szulfidok legnagyobb mértékű dúsulásai a szelvényen szabálytalan görbével keresztül húzódó litológiai határfelülethez,
valamint az ezt metsző, kis látszólagos fajlagos ellenállású, közel függőleges helyzetű, széles felvezető csatornához kapcsolódnak

Radiometriai módszerek

A természetes radioaktív bomlás három, a természetben előforduló kémiai elem (illetve azok egyes izotópjai)
esetében jelentős: kálium, tórium és urán. A radioaktív bomlás során alfa részecske (2 neutron + 2 proton), béta
részecske (1 elektron) és gamma nagyfrekvenciájú elektromágneses sugárzás keletkezhet (ezt a kvantumelmélet
alapján szintén részecskeként értékelhetjük). Az alfa és béta sugárzás a kőzetekben és a talajban néhány cm-en belül
elnyelődik. A gamma sugárzás szilárd közegben szintén elég intenzíven, 1-2 m-en belül elnyelődik, de a légkörben
sokkal nagyobb az észlelési távolsága, ezért az ásványinyersanyag-kutatásban jól alkalmazható. A modern
észlelőműszerek szcintillométerek, melyekben az érzékelő kristályba érkező radioaktív részecskék beütésszámát
érzékeljük. A mérések történhetnek légi vagy földi úton mozgatott érzékelő műszerekkel. A gamma-spektrométerek
képesek a gamma-sugárzás különböző energiaszinteken adó forrásainak megkülönböztetésére, hiszen más a
karakterisztikus hullámhossz. A kőzet-eredetű sugárzás származhat 40 K izotóp (a természetben előforduló kálium kb.
0,01 %-a), tórium vagy uránium bomlásából. A sugárzás nemcsak a primér forrásból, hanem ezek bomlása során
keletkezett leányelemeitől is származhat: a 238U bomlási sorában a 214Bi, a 232Th-éban a 208Tl a legfontosabb γkibocsátó.
A módszerrel közvetlenül kutathatók az uránérc-előfordulások, kálisó-előfordulások, és nagy hatékonysággal
használható az eljárás vulkáni területek kőzetelváltozás-térképezésére a kálium hidrotermális folyamatokban
mutatkozó mobilitása miatt.

5.12 ábra: Uránérc -előfordulás radiometrikus összbeütésszám-térképe, a felszínen vett feltárási minták eredményeivel kiegészítve. KAM projekt,
Nunavut, Canada

Szeizmikus módszerek
A geofizikai módszerek közül az ásványinyersanyag-kutatásban a legnagyobb súlya a szeizmikus módszereknek
van, de szinte kizárólag a fluid nyersanyagok (szénhidrogének, geotermia, termálvíz) kutatásában. A módszer a
jelentős eszközigény és költség miatt a szilárdásványi nyersanyagkutatások esetében (a kőszén kivételével) nem
kapott nagyobb szerepet.
A kutatási módszerrel a kőzetekre jellemző rugalmas viselkedést váltjuk ki ismert helyzetű forrásból származó
energiával. A közölt mozgási energia a kőzetekben azok szerkezetétől függően különböző sebességű rezgéshullámok
formájában terjed, részben refraktálódik – határfelületeken megtörve halad tovább –, részben reflektálódik. A
kőzetekre jellemző szeizmikus sebességet a kőzetállapot (pl. töredezettség) és pórustelítettség is befolyásolja. A
szeizmikus sebességek alapján a reflektált hullámok beérkezéséből számított időszelvények értelmezésével alakítható
ki a felszínalatti földtani környezet modellje. A felvett adatok sűrűségétől függően lehet ma 1D (vonal menti), 2D
(szelvénysík menti) és 3D (térbeli) értelmezhetőségű szeizmikus felméréseket végezni. A 3D mérésekkel jelentős

térrészek teljes jellemző földtani elemzése állítható elő.

5.13 ábra: 3D szeizmikus mérésekkel felvett kőzetblokk szeizmikus blokkdiagramja

5.14 ábra: A 3D szeizmikus adatok alapján értelmezett üledékföldtani
szerkezet a blokk egy vízszintes metszetére
Jól érzékelhetők az egykori feltöltött folyómedrek (sötétkék), melyek jó
permeabilitású vezetők lehetnek

4. LÉGI GEOfIZIKAI MÓDSZEREK
Az előkutatás során a legszélesebb alkalmazási területeken használt mérések a levegőből is kivitelezhetők. A földi
méréseknél sokkal gyorsabbak, a mérési területhez a hozzáférés kevés kivételtől eltekintve könnyű, a megszerezhető
információ mennyisége miatt a befektetett költség megtérülése a többi módszerhez képest hatékonyabb, ezért ezek a
módszerek az előkutatás leggyakrabban alkalmazott eszközei, elsősorban az érckutatásban.
Légi eszközökről olyan mérések végezhetők, amelyeknél a műszer és a mérendő földi közeg közötti fizikai kontaktusra
nincs szükség:
gravimetria,
magnetometria,
elektro-magnetometria,
radiometria, természetes gamma.

A földi mérésekhez képest kisebb érzékenységű, de a felszíni mesterséges forrásból származó hatások kiszűrésére
alkalmasabb mérési forma.
A mérések merev szárnyú repülőgépről, illetve helikopterről történnek. A méréseket a felszíntől számított közel állandó
magasságon végzik. A mérések tartozéka a fejlett mérésekkel történő, repülés közbeni sebesség-, irány- és
helymeghatározás. Jelenleg ez GPS rendszerekkel történik. A repülési nyomvonalakon a jelenlegi helymeghatározási
pontosság mellett a repülési magasság 1-100 m, a szelvénytávolság 100 m is lehet. A GPS helymeghatározást
radaros magasságmérővel kiegészítve nagy felbontású DTM (digitális felszínmodell) is készül a mérések
értelmezésének támogatására.

Légi mágneses mérések
A mágneses mérések számára nincs szükség mesterséges erőtér létrehozására. A mérésekkel a földi mágneses
erőteret, a normál mágneses teret, a naptevékenység hatását, mesterséges zavarokat együttesen mérjük. Akkor
hatékony a mérés és jelentős a mágneses kontraszt, ha a képződményekben nagy mágneses szuszceptibilitású
képződmények vannak jelen. A modern mérések során a mintavételezési idő a századmásodperces tartományban
van, az érzékenység pedig a század nT körüli.
A mért adatokból előállítható feldolgozások:
Pólusra redukált mágneses térkép – függőleges helyzetű, homogén mágnesezettségű hatók kimutatására
optimális feldolgozás, a mágneses jelet virtuálisan a pólusba helyezve kiküszöböli a dipólusként való megjelenítést,
az anomáliát egy maximumként jeleníti meg.
Pszeudo-gravitációs anomáliatérkép – a mágneses anomáliák gravitációs anomáliává átalakítását végzi, azzal a
feltételezéssel, hogy a sűrűségkontrasztot olyan képződmények okozzák, amelyek szuszceptibilitása döntően
meghatározza a mágneses anomáliaképet.
Frekvenciaszűrések – felszínközeli mágneses testek nagy frekvenciás jelekkel (kis hullámhossz, nagy amplitudó)
jelentkeznek, a mélységiek nagy hullámhosszal, kis amplitudóval. A feldolgozással így a mélységi vagy a felszíni
földtani hatás emelhető ki.

A tér analitikus felfelé, lefelé folytatása – Felfelé folytatás esetében a földi mágneses mérés jeleit egy magasabb
vonatkoztatási szintre számítjuk át – ezzel kiszűrhető a felszínközeli hatás. Lefelé folytatással erősen mágneses
földtani képződmények mélységi jelenlétekor az ezekre vonatkozó jel erősíthető ki.
Hatóperem kijelölés horizontális gradienssel –rácsba interpolált adatokra kimutatja a térben a hatók inflexiós pontjait, a
legnagyobb változás irányát megadja.

5.15. ábra: A recski ércelőfordulás környezetének mágneses dT térképe
Az előfordulás kis mágnesezettsége az általánosan erős hidrotermális elváltozásnak
tulajdonítható. A recski előfordulástól délre húzódó közép - és kelet -mátrai terület igen erősen
tagolt mágneses képe a kőzetek járulékos magnetit tartalmából származó relatíve magas
szuszceptibilitásának, illetve a hidrotermális elváltozások hiánya miatt az eredeti, a kitörés
idejében érvényes mágneses irányok megőrződésének tulajdonítható.

Radiometrikus mérések
A mérések kis repülési magasságban (30-50 m), nagy térfogatú detektorkristállyal történnek, egy-egy mérés ideje kb.
1 mp (sebességtől és repülési magasságtól függően 30-60 m mintavételi hossz, egy mérés területe 50 m
magasságban, 180 km/h sebességnél 100x150 m körüli). Gamma-sugárzást, beütésszámot mérnek. K, U, Th
tartalom mérésére alkalmas a módszer, behatolási mélysége 0,2-0,4 m.
A feldolgozás során beütésszámtérképeket szerkesztünk, az egyes elemekre külön, illetve az összes beütésszámra.
Földtani információt hordoz az egyes radioaktív elemek mennyisége és aránya: agyagokban jellemzően a tórium,
kálium, foszfátokban az urán, magas szervesanyag-tartalomnál, szenekben az urán dúsulhat. Hagyományos
alkalmazási területei a nyersanyagkutatásban: U, W, P, Au, Sn, Cu kutatása, mindenütt, ahol K-metaszomatózis
várható.

5.16
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Az előfordulás jelentős káliumtartalmú zónája a Parádfürdő-veresagyagbérci érces terület,
ahol az alacsony LS epitermális Au -Ag ércesedés kísérő kőzetelváltozásaként káliumhordozó
adulár -szericitfeldúsulás alakult ki. Érdemes megfigyelni, hogy a tőle délre húzódó, miocén
andezit területen is több, még nem azonosított káliumdúsulási anomália található, ami ott
riolitos magmás kőzetek felszíni előfordulását jelzi.

Légi EM mérések
A kvázi-stacionárius EM tér mágneses komponensei alapján a felszíni, felszínközeli képződmények fajlagos ellenállása
becsülhető. Kis frekvenciás (néhányszor 10 Hz – néhányszor ezer Hz) indukált EM teret hoznak létre, s a mágneses
komponenseket mérik. A mérések a földtani képződmények vezetőképességéről adnak információt, ha a
képződmények mágneses permeabilitása elhanyagolható. A módszer behatolási mélysége a földtani környezettől
függően 10-100 m. Jól vezető felszínközeli érctestek vagy kőzettestek kimutatására alkalmas.
Az adatok látszólagos fajlagos ellenállás, illetve látszólagos mélység paraméterekké invertálhatók.

5.17 ábra: A recski ércelőfordulás környezetének légi-EM mérések alapján számított
látszólagos -fajlagosellenállás-térképe
Az előfordulás nyugati töréses pereme – Ilona-völgy – alacsony látszólagos ellenállású
sávként, törésként jól értelmezhető. Magas ellenállású – 600 ohmm feletti értékekkel
jellemzett terület a Parádfürdő-veresagyagbérci ércesedés középtengelyében húzódó
kovásodás (lásd 5.8 ábra földi mérései), illetve a Lahóca keleti peremén húzódó üde
andezit területe (Háromhányás).
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6. FELADATOK

FELADATOK - 5. LECKE
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Állítsa a kőzeteket a jellemző sűrűségük szerint növekvő sorrendbe!
Jelölje ki kattintással az adott elemet, majd mozgassa a nyilak segítségével a listában!

1.
1
2
3
4

kősó
kősó
ultrabázit
ultrabázit
anhidrit
anhidrit
5 kőszén
homok
kőszén

Állítsa az ásványokat a jellemző sűrűségük szerint növekvő sorrendbe!

2.
1
2
3
4

termésarany
termésarany
galenit
galenit
barit
barit
5 gipsz
pirit
gipsz

Csoportosítsa az ásványokat!

3.
ferromágneses
ferromágneses
paramágneses

pirrhotin
magnetit

diamágneses
diamágneses

pirrhotin
pirrhotin
magnetit
magnetit
olivin
olivin
gipsz
kvarc
gipsz

Adja meg a helyes választ!

4. A földi mágneses tér erősségének mértékegysége:
gamma

delta

béta

alfa

5. A földi mágneses erőtér behajlásának mértéke a mágneses póluson:
90°

180°

45°

0°

Rendezze a kőzeteket a várható látszólagos fajlagos ellenállásuk növekvő
sorrendjébe!

6.
1
2
3
4

lignit
lignit
tömeges szulfidérc
tömeges szulfidérc
agyag
agyag
5 grafit
dolomit
grafit

Párosítsa a geofizikai módszerek nevét a röviditéseikkel!

7.
TEM
GP
VESZ
VLF
PS

természetes
potenciál
természetes
potenciál
igen
alacsony
frekvenciájú
EM mérés
igen alacsony
frekvenciájú
EM mérés
Tranziens elektromagnetometria
Tranziens elektromagnetometria
gerjesztett potenciál
gerjesztett
potenciál
vertikális
elektromos
szondázás

vertikális elektromos szondázás

Adja meg a helyes választ!

8. Válassza ki a kőzetalkotó főelemek közül azokat, amelyeknek radioaktív
izotópja van!
Fe

Si

Mn

Al

K

9. A ................................ hatás különösen erősen jelentkezik elektromosan
vezető ásványok alkotta hintett szemcsékben, pl. fémes szulfidokban,
grafitban.

    

gerjesztett potenciál

szuszceptiblitás

természetes potenciál

remanens mágnesség

[1] Gal: a gyorsulás mértékegysége a gravimetriában: 1 Gal = 1 cm/s2 . A Föld felszínén értéke 978 -983 Gal között változik.
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