
KÉSZLETSZÁMÍTÁSOK GYAKORLATI KÉRDÉSEI A BAUXITFÖLDTANBAN 

BÁRDOSSY GYÖRGY 

Összefoglalás : A készletszámítások kiinduló adatainak helyes meghatározása a készletszámítás 
pontosságának előfeltétele. Ezek közül a térfogatsúly kérdése az egyik leglényegesebb. A régebbi becslé
sen alapult 2,0-ás érték helyett célszerű a térfogatsúly mérések segítéségével történő pontos megállapítása. 
A kapott értéket a nedvességtartalom figyelembevételével légszáraz bauxitra kell átszámítani. 

A bauxitkutatásban használható készletszámítási eljárások mindegyikével kiszámítottuk egy 
adott telep készleteit. A kapott végeredmények összehasonlítása azt mutatja, hogy a belső övezetben 
az összes eljárás közel megegyező pontosságú, a számtani középarányos módszerének kivételével. Nagyobb 
eltérések csak a szegély-övezetben állnak elő. Végeredményképpen legpontosabb a szelvénymódszer. 
Kielégítő pontosságú a háromszög, négyszög, sokszög, rétegvonalas és földtani tömbmódszer. A számtani 
középarányos módszere csak megközelítő pontosságot ad, ezzel szemben a leggyorsabban végezhető el. 
Leghosszadalmasabb a háromszög- és négyszög-módszer. • Szabályos hálózattal megkutatott telepeknél 
ezért a szelvénymódszerek alkalmazását ajánljuk. Szabálytalan hálózat esetén a sokszög és a földtani 
tömbmódszer ajánlható. A számtani középarányos módszere a kapott eredmények gyors ellenőrzésére 
alkalmas. 

Hazánk legértékesebb ásványkincsének, a bauxitnak kutatása az utóbbi években 
nagy gonddal és alapossággal folyik. Szovjet geológusok támogatásával a bauxit-készletek 
meghatározásában is egyre jobb és megbízhatóbb eredményeket érünk el. A bauxit 
sajátos települési viszonyai következtében azonban még mindig sok az olyan kérdés, 
melynek megoldása még nem tekinthető tökéletesnek, ahol még jobb, pontosabb, vagy 
egyszerűbb megoldásokat kell keresnünk. Az alábbiakban ezekkel fogunk foglalkozni. 

I. Készletszámítások kiinduló adatai 

A készletszámítások eredményessége végső fokon a kiinduló adatok helyes ki
választásán múlik. Kiinduló adatoknak azokat az adatokat nevezzük, melyek meg
határozása független a készletszámítás módszerétől. Ezek a következőké 

1. a hasznosítható minimális telepvastagság kiválasztása ; 
2. a hasznos alkatrész (A1 2 0 3 ) minimális megengedhető mennyiségének meg

határozása 
3. a káros alkatrészek (Si0 2 , S 0 3 , CaO, P 2 0 5 ) maximális megengedhető mennyi

ségének meghatározása; 
4. a térfogatsúly meghatározása; 
5. a telep kiterjedésének (alapterület) meghatározása; 
6. a különböző kategóriájú készletek különválasztása. 

1. A hasznosítható minimális telepvastagság a bányászati technika és a települési 
viszonyok függvénye. Ezzel a bonyolult és sok tényezőből álló feladattal most nem 
foglalkozunk részletesen. 

2. és 3. A hasznos és káros alkatrészek megengedett mennyiségét elsősorban a fel
dolgozó ipar szabja meg, emiatt nem a készletszámítást végző geológus, hanem a meg
felelő gazdasági szakemberek határozzák meg őket. 

3* 
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4. A bauxit térfogatsúlyát egészen a legutóbbi időkig gyakorlati tapasztalatokra 
hivatkozva 2,0-nak vették, egységesen az összes magyar bauxit területeken. Ez a meg
oldás kétségtelenül igen kényelmes volt, különösen a számolási műveleteknél, pontosnak 
azonban aligha lehetett nevezni. Ezért újabban minden egyes előfordulás készleteinek 
kiszámításakor külön meghatározzák az érc térfogatsúlyát. Olyan előfordulásokon, ahol 
a bauxittestet bányavágatokkal vagy aknákkal feltárták a térfogatsúlyt 1 m 3 bauxit 
lemérlegelésével igen pontosan meg lehet határozni. A z előfordulás méreteitől függően 
a megfelelő átlag térfogatsúly meghatározásához 4—10 mérés elegendő. Ahol a területet 
kizárólag fúrásokkal tárták fel, fúrómagokon végzik a térfogatsúly meghatározását. 
Itt már jóval nagyobb a hibalehetőség, hiszen az átlagosan 30—100 c m 3 nagyságú fúró
magokban egy vasas fészek vagy kisebb üreg komoly eltéréseket okozhat a térfogat
súlyban. Ezért ilyen esetekben jóval nagyobb számú meghatározást kell végezni, mint 
a köbméteres mintáknál. Az előfordulás méreteitől függően 50—100 meghatározás 
elvégzése ajánlatos. 

A térfogatsúly pontos meghatározásával kapcsolatban másik kérdés a bánya
nedvesség figyelembevételének kérdése. A bauxit közismerten elég tetemes mennyiségű 
bányanedvességet tartalmaz. Ennek nagysága előfordulásonként igen eltérő lehet, 
ugyanakkor pedig az idő függvényében is váltakozik. A bauxit térfogatsúlya viszont a 
bányanedvességtől is függ. Ezért a térfogatsúly meghatározásakor mindig meg kell 
határozni a minta nedvesség tartalmát is. A nedvesség tartalom változó jellege miatt 
célszerű a térfogatsúlynak légszáraz állapotra való átszámítása, mert így egységes fel
tételeken alapuló adatokhoz jutunk. Még indokoltabbá teszi az átszámítást az a körül
mény, hogy a vegyelemzések minden esetben 105 C°-ra hevített, tehát légszáraz bauxitra 
vonatkoznak. Teljesen hibás eredményt kapunk, ha a készleteket bányanedves bauxitra 
határozzuk meg, ugyanakkor pedig a készletek átlagos minőségét a vegyelemzések alapján 
úgy adjuk meg, mintha a bauxit légszáraz volna. így a minőség helyes megadása esetén 
a készletek mennyisége lesz nagyobb a valóságosnál, vagy pedig a mennyiség helyes 
meghatározása esetén a minőség lesz gyengébb annál, mint amit kiszámítottunk. 

A légszáraz állapotra való átszámítást a gyakorlati szakemberek közül ma még 
sokan ellenzik. Leginkább számítási nehézségekre hivatkoznak, továbbá arra, hogy a 
bauxit értékesítésénél a kereskedelmi szerződések bizonyos meghatározott báríyaiied-
vességet úgyis megengednek. 

Ezek az ellenvetések azonban nem helytállóak. A bányanedves bauxit térfogat
súlyának légszáraz állapotra való átszámítása az alábbi képlet segítségével igen könnyen 
és gyorsan végezhető el: 

ahol T S í = a légszáraz térfogatsúly 
Tn = a bányanedves térfogatsúly 
N = a bányanedvesség 

Ezt a képletet elméleti megfontolások alapján határoztuk meg. A gyakorlati 
mérések a képlet helyességét igazolták és azóta a fenti képletet készletszámításoknál 
rendszeresen használjuk. 

A kereskedelmi ellenvetéssel szemben pedig azt mondhatjuk, hogy a bauxit 
tényleges nedvességtartalma a legtöbb esetben eltér az előírásoktól és ekkor a kész
leteket mindenképpen át kell számolni. Sokkal egyszerűbb ezért a légszáraz bauxitnak 
a megengedett kereskedelmi értékre való átszámítása. Ez az alábbi módon történik : 

Tn (100-N/2) 
J 52 

100 
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Először is kiszámítjuk a megengedett nedvességtartalomra vonatkozó térfogat
súlyt a fenti egyenlet átalakítása révén nyert képlet segítségével 

T - T s z ' 1 0 0 

100—.V/2 
Ennek segítségével határozzuk meg K S i bányanedvességi együtthatót. 

Tr, 

Tsz 

A légszáraz állapotra megadott bauxit készleteket Ksz együtthatóval megszorozva 
megkapjuk az adott nedvességtartalomra vonatkozó bauxitkészleteket. 

A térfogatsúly kérdésének részletesebb vizsgálatát azért tartottuk szükségesnek, 
mert ez a kérdés egyéb ásványi nyersanyagainknál is fennáll. ' Véleményünk szerint 
hasonló megfontolások segítségével a kérdés a legtöbb esetben megoldható volna. 

5. A készletszámítás következő lépése a telepek körülhatárolása és a különböző 
kategóriájú készletek egymástól való elválasztása. Sok félreértésre adott alkalmat, 
hogy egyesek azt hitték, hogy ez a két művelet a készletszámítás módszerétől függően 
más és más módon végezhető el. Ezzel szemben a telepek lehatárolását, a különböző 
kategóriájú készletek elválasztását a készletszámítás módszerétől független szempontok 
határozzák meg. Ezek a következők : 

a) A z előfordulás települési viszonyai. 
b) A kutatási munkálatok rendszere és minősége. 
A telepek ipari ércének körülhatárolásánál régebben az ipari érc vastagság vonalas 

térképéből indultak ki. Ilyenkor az érchatárt annál a vastagság vonalnál vették fel, 
melyet a készletszámítás minimális ércvastagságául hivatalosan megadtak. (Pl. : 1,0, 
2,5, 3,0 m.) Az eljárás előnye a vastagsági viszonyok figyelembevétele, hátránya viszont 
a módszer szubjektív volta. Aszerint, hogy a készletszámítást végző geológus a vastagság
vonalas térképet optimisztikusan vagy pesszimisztikusan szerkesztette meg, a készletek 
mennyisége különböző lett. Ennek kiküszöbölésére újabban az érchatárt a szomszédos 
meddő fúrások féltávolságában vesszük fel és a felezési pontokat egyenesekkel kötjük 
össze. így egy geometriai úton meghatározott invariáns alakzathoz jutunk, melyből a 
szubjektív tényezőket teljesen kiküszöböltük. A gyakorlati tapasztalatok szerint ez a 
merevnek látszó megoldás igen jó eredményeket hozott és a gyakorlatban jól használható. 

A lehatárolásnak ez a módja azonban csak közel vízszintes vagy enyhe dőlésű 
telepekre vonatkozik. Amennyiben a dőlés 15°-ot meghaladja, figyelembe kell venni 
azt, hogy a dőlés vagy a csapás irányában végezzük-e a lehatárolást. Ilyenkor a csapás 
irányában a szokásos felezéssel történik a telep határainak megszerkesztése. A dőlés 
irányában azonban a dőlés szögétől függően kell a telephatárt meghatározni. Általában 
mennél meredekebb a telep dőlése, annál keskenyebb a szegély övezet. A szerkesztésnél 
figyelembe kell venni a telep fedő és feküjének rétegvonalas térképét, továbbá a dőlés
menti földtani szelvényeket. 

6. A készletek kategóriák szerinti elválasztásánál a telepeket általában két főrészre 
szoktuk felosztani. 

a) Belső övezetre, melyet a szélső produktív fúrópontok vesznek körül. 
b ) A szegélyövezetre, mely a belső övezet és a külső telephatár közti sávot 

foglalja magába. 
A különböző kategóriák alkalmazását részletes előírások szabályozzak. Ezekkel 

most nem kívánunk részletesebben foglalkozni, csupán annyit tartunk szükségesnek 
megemlíteni, hogy a belső övezet készleteit a kutatási hálózat sűrűségétől függően 
általában a magasabb kategóriák valamelyikébe soroljuk (Alt A2 vagy B). A szegély
zónák készletei ezzel szemben alacsonyabb kategóriába kerülnek (C x és C 2 ) . 
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Szegéiyővezet hatóra 
Belsó " " 

0 Meddő fúrás 
, Eredményes fúrás, 
с Fúrás, művelésre nem érdemes érccel 

2.1 Telepvâstagsêg m-ben 

1. ábra. Különböző eljárással szerkesztett tömbbeosztások, a ) számtani középarányos módszere, b ) réteg
vonalas módszer, c) sokszögmódszer, d) háromszögmódszer ( 1 . változat), e) háromszögmódszer (2. vaj. 
tozat), / ) négy szögmódszer, g) szelvénymódszer (1. csapásmenti változat), h) szelvénymódszer (2. csapás
menti változat), i) szelvénymódszer (1. dőlésmenti változat), j) szelvénymódszer (2. dőlésmenti változat) 
Рис. 1 . Разбивка подсчетных блоков по различным методам : 
a) способ среднего арифметического; Ъ) способ изолиний; с) способ многоугольников ; а.) способ 
трехугольников: 1 . первый вариант, е) способ трехугольников: 2. ВТОРОЙ вариант, / ; способ 
четыреугольников, g) способ вертикальных параллельных разрезов, 1. первый вариант по про
стиранию, h) способ вертикальных параллельных разрезов. 2. ВТОРОЙ вариант по простиранию, 
i) способ вертикальных параллельных разрезов 1. первый вариант по падению. способ вертикаль

ных параллельных разрезов 2. второй вариант по падению. 
Fig. 1. Distribution of blocks resulting of the different methods used a) Method of geometric means 
b) method of isopachs, c) method of polygons, a.) triangle method (I. variant), e) triangle method 
(2. variant), / ) square method, g) profile method (1. type of strike variant), h) profile method (2. type 
of strike variant), i) profile method (1. type of dip variant), j) profile method (2. type of dip variant). 
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II. A készletszámítási módszerek pontossága 

A munkák elvégzése után lehet csak hozzáfogni a készletszámítás módszerének 
kiválasztásához. A bauxitkutatásban eddig a következő készletszámítási eljárásokat 
alkalmaztuk : 

1. Számtani középarányos, módszere 
2. Földtani tömbök módszere 
3. Háromszögmódszer 
4. Négyszögmódszer 
5. Sokszögmódszer 
6. Függőleges párhuzamos szelvények módszere 
7. Rétegvonalas módszer 

E módszerek elméleti felépítését más alkalommal már ismertettük [1], ismétlésüket 
itt feleslegesnek tartjuk. Ehelyett egy konkrét példán meg fogjuk vizsgálni, hogy a külön
böző módszerekkel végzett készletszámítások eredményei mennyiben térnek el egymástól. 
E célból kiszámítottuk a fenti módszerek mindegyikével egy magyarországi bauxit-
előfordulás egyik telepének készleteit. 

A számítást összesen 10 féle módon végeztük. A számítási eljárások számát az 
növelte meg, hogy a háromszögmódszer esetében a tömbbeosztástól függően két változat 
alkalmazására nyílt lehetőség. A szelvénymódszeméi ugyanakkor négy változatot 
alkalmazhattunk. A z első két esetben a csapással, a második két esetben a dőléssel pár
huzamosan vettük fel a készletszámítási szelvényeket. Ezeken belül kettő-kettő változatra 
adott lehetőséget az, hogy a tömbök egy vagy pedig két szelvényre támaszkodtak-e. 
A tízféle eljárással megszerkesztett tömbbeosztást az 1. ábrán láthatjuk. 

Tekintsük át röviden a számítások eredményét és vizsgáljuk meg az egyes eljárá
sok pontosságát és alkalmazásuk lehetőségeit. Ebből a célból a készletszámítások vég
eredményeit az 1. számú táblázatban foglaltuk össze. Itt a szelvénymódszer harmadik 
változatával nyert készleteket 100%-nak vettük és áz összes többi készletet ennek 
százalékában fejeztük ki. 

/. táblázat 

E 
1 
о 
•Jl 

Készletszámítási eljárás 
Belső
övezet 
kész
letei 

Eltérés 
% 

Sze
gély-
övezet 
kész
letei 

Eltérés 
% 

Össze
sített 
kész
letek 

Eltérés 
% 

1. Számtani középarányos módszere . . . 86,9 —13,1 118,5 + 18,5 94,4 — 5,7 
2. 98,0 — 2,0 90,6 — 9,4 96,3 — 3,7 
3. 101,1 + 1.1 119,1 + 19,1 105,3 + 5,3 
4. Háromszögmódszer (első változat) . . . . 98,0 — 2,0 110,5 + 10,5 100,9 + 0,9 
5. Háromszögmódszer (második változat) 98,8 — 1,2 110,5 + 10,5 101,5 + 1,5 
6. Négyszögmódszer 98,9 — 1,1 110,5 + 10,5 101,6 + 1,6 
7. Szelvénymódszer 

+ 1,6 

(csapásmenti 1. változat) 101,8 + 1,8 104,8 + 4,8 102,5 + 2,5 
8. Szelvénymódszer 

(csapásmenti 2. változatl 99,6 — 0,4 105,9 + 5,9 101,1 + 1,1 
9. Szelvénymódszer 

100,0, — 100,0 —• 100,0 — 
10. Szelvénymódszer 

(dőlésmenti 2. változat) 9 9 , 3 : + 0,7 100,7 + 0,7 99,6 — 0,4 
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A táblázatból kitűnik, hogy a számítások pontossága a használt módszertől 
függetlenül a belső övezetben sokkal nagyobb, mint a szegély övezetben. A belső övezetben 
a készleteket viszonylag nagyobb pontossággal lehet meghatározni, mivel itt az ipari 

2. ábra. Csapásmenti és dőlésmenti készletszámítási szelvények. •— Рис. 2. Подсчетные разрезы no 
падению и по простиранию залежи. —- Fig. 2. Dip and strike profiles for reserve computation. 

érc kiterjedését, vastagságának változásait a szélső produktív fúrásokig pontosan ismer
jük. A szegélyövezetben ezzel szemben csak a belső határ adatai állnak rendelkezésünkre. 
A külső határt már csak az ismert adatok kiterjesztése, tehát feltételezés alapján szer
keszthetjük meg. Hasonlóképpen kell meghatároznunk a szegélyövezet átlagos vastag
ságát is. Egészen a legutóbbi időkig, pl. a szegélyzónában nem vették figyelembe az átlagos 
vastagság kiszámításánál a kiékelődés hatását. Ezért nem redukálták megfelelő módon 
az átlagos vastagságokat. Ez a szegélykészletek túlméretezéséhez, hely telén számítás 
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eredményekhez vezetett. Különös fontosságot nyer ezért a szegélyövezet esetében a 
település módjának, a kiékelődés jellegének helyes felismerése és a készletszámításnál 
való alkalmazása. 

E sok bizonytalan tényező miatt itt kisebb a számítások pontossága mint a belső 
övezetben. 

A z 1. számú táblázatból azt is láthatjuk, hogy a belső övezetben a számtani 
középarányos módszerének kivételével a többi módszer eltérései ± 2 % - o t seholsem 
haladtak meg. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a belső övezetben a számtani közép
arányos módszerének kivételével minden egyes módszer közel megegyező pontossággal 
alkalmazható. A számtani középarányos módszere nagy hibaszázaléka miatt csupán 
közelítő adatok g y o r s meghatározására alkalmas. 

A szegélyövezetben a fent ismertetett bizonytalanság miatt az eltérések már 
jóval nagyobbak. Véleményünk szerint a legnagyobb pontosságot itt a szelvénymódszerek 

31a. ábra. Egy szelvényre támaszkodó tömbbeosztás. 3!a. ábra. Két szelvényre támaszkodó tömbbeosztás. 
Рис, 31a. Подсчетные блоки, опирающиеся на один Рис. З/Ь. Подсчетные блоки, опирающиеся на два 

разрез. разреза. 
Fig. 31а. Block d:stributions on the basis of one Fig. 31b. Block distributions on the basis of two 

profile. profiles 

adják, mivel ezeknél a telepek kiékelődését a készletszámitási szelvényeken viszonylag 
a legnagyobb pontossággal lehet megszerkeszteni (2. ábra). A szelvénymódszerek közül 
is a dőlés irányban felvett szelvények adják a legpontosabb eredményeket. A kiékelődés he
lyes figyelembevétele ugyanis éppen ebben az irányban a legnehezebb és az itt elkövetett 
hibák adják a legtöbb eltérést. A dőlés irányú szelvények lecsökkentike hibalehetőségeket. 

A dőlésirányú szelvényezésen belül legcélszerűbb azt a változatot alkalmazni, 
melynél a tömbök két szelvényre támaszkodnak. Ilyenkor ugyanis a tömbátlagok több 
kiinduló adatból épülnek fel és az esetleges kiütő értékek hatása is erősen lecsökken 
(3/b. ábra). 

Az összes többi módszernél jóval nagyobbak az eltérések, mint a szelvénymódszer
nél. E z természetes is, hiszen ezeknél a módszereknél a kiékelődést csak valamilyen 
átlagérték formájában tudjuk figyelembevenni. így pl. a kapott átlagos vastagságot 
annak 3 / 4 , 2J3, ^ - r e csökkenthetjük. A fenti számításunk esetében egységesen 3 / 4 vastag
sággal számoltunk. Különösen nagy eltéréseket adott itt a számtani középarányos és a 
sokszögmódszer. A z utóbbi esetében az eltéréseket lényegesen lecsökkenthetjük, ha az 
átlagvastagság redukcióját tömbönként végezzük. A fenti telepnél pl. az eltérés +7 ,8%-ra 
csökkenthető, ha a dőlésirányban 2 / 3 , a csapásirányban 3 / 4 vastagsággal számolunk és a 
két legnagyobb vastagságú szegélytömbben (9/b, 14/b) a rohamosabban beálló kiékelő
dést figyelembevéve felére csökkentjük az átlagos telepvastagságot. Az, hogy az átlag
vastagságot tömbönként eltérően csökkentjük, ugyanakkor szubjektív tényezőt visz a 
készletszámításba. Aszerint, hogy a számítást végző geológus helyesen, vagy helytelenül 
bírálja el a kiékelődés és a hozzátartozó vastagságcsökkenés mértékét, a számítás vég
eredménye, illetőleg pontossága igen különböző lehet. 

Igen érdekes még az is, hogy a szegélyövezetben a rétegvonalas módszerrel kaptuk 
a legkisebb készleteket. Ennek okát abban látjuk, hogy a vastagság lecsökkenését itt 
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közvetlenül vettük figyelembe, attól függően, hogy a rétegvonalas térképet hogyan szer
kesztettük meg. Ugy látszik, hogy az 1. ábrán bemutatott térkép szerkesztésénél túl 
pesszimisztikusan jártunk el, túl gyorsnak vettük a kiékelődést. Ez egyúttal rávilágít 
a módszer szubjektivitására és tág hibalehetőségeire. 

A telep összesített készleteit vizsgálva azt láthatjuk, hogy a belső és a szegély
övezetben kapott eltérések egymást leginkább kiegyenlítik. A sokszög és a számtani 
középarányos módszerének kivételével az eltérések ± 3 , 7 % - o t nem haladtak meg. 
A z utóbbi két eljárás eltérései pedig 6%-on belül maradtak. 

A készletszámítási eljárások felsorolásánál megemlítettük a földtani tömbök 
módszerét, fenti példánkban azonban nem szerepel. Ennek oka, hogy a földtani tömbök 
módszere felépítésénél fogva csak nagyobb kiterjedésű telepeknél alkalmazható. Kisebb, 
lencseszerű telepeken a földtani tömbök módszere tulajdonképpen a számtani közép
arányos módszerévé egyszerűsödik le, mivel ilyenkor az egész belső övezet egyetlen 
földtani tömbként fogható fel. 

Végeredményben az elérhető pontosság szerint a számítási eljárásokat a következő 
sorrendbe oszthatjuk : 

1. Szelvénymódszer (dőlésmenti szelvényekkel). 
2. Szelvénymódszer (csapásmenti szelvényekkel). 
3. Háromszög és négyszög módszerek 
4. Rétegvonalas módszer. 
5. Sokszögmódszer. 
6. Földtani tömbök módszere. 
7. Számtani középarányos módszere. 

III. A készletszámítási módszerek munkaigényessége 

Vizsgáljuk meg ezután, hogy a fenti módszerek mennyi munkát igényelnek, 
melyek a hosszadalmasabbak.es melyek a könnyebbek közülük. 

Gyakorlati tapasztalataink szerint az összes készletszámítási eljárások közül a 
háromszögmódszer a leghosszadalmasabb. A tömbök száma már kis lencsék esetében is 
igen nagy, nagykiterjedésű telepek esetében pedig több százra is felnövekedhet. Elkép
zelhető, hogy mennyi munkát jelent ilyenkor minden egyes tömb területének, átlagos 
vastagságának és átlagos minőségének kiszámítása. Még tovább bonyolítja a számításokat 
hogy több ércfajta egyidejű kiszámítása esetén vagy minden egyes ércfajtára külön 
tömbbeosztást kell készíteni, vagy pedig a háromszögeket kell kisebb részterületekre 
felosztani. Ennek szemléltetését a 4. ábrán mutatjuk be : 

4. ábra. Különböző ércfajtákra készült eltérő tömbbeosztás azonos területen. — Рис. 4. Разбивка 
блоков с различными рудными сортами в одной залежи. — Fig. 4. Different block distributions for 

different types of ore in a bauxite body 

http://hosszadalmasabbak.es
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Az ábrán három ércfajtával: Bayer I., Bayer II. és pirogén érc számoltunk. Külön 
tömbbeosztást kapott a pirogén érc, míg a Bayer I. és Bayer II . ércfajtákat a három
szögek felosztásával különítettük el. Igen sok munkát ad végül a sok tömb és részterület 
összesítése is. 

A négyszögmódszer már kevesebb munkát kíván, mivel itt a tömbök száma 
lecsökken. Ettől eltekintve azonban, ugyanazok a hosszadalmas és nehézkes számítások 
jellemzik ezt a módszert is, mint a háromszögmódszert és több ércfajta együttes számolá
sánál is ugyanazokkal a nehézségekkel találkozunk. 

A rétegvonalas módszer valamivel kevesebb munkát kíván. Itt ugyan csak két 
tömbbel kell számolnunk (belső és külső övezet), de igen sok munkát jelent a rétegvonalas 
térkép megszerkesztése és a részterületek kiszámítása. Növeli a munka terjedelmét, 
hogy minden egyes ércfajtáról külön kell térképet szerkeszteni és természetszerűleg 
területeiket is külön kell meghatározni. Az átlagos minőség kiszámítása is igen hossza
dalmas munkát kíván. 

A számítási munkák mennyisége a szelvénymódszereknél tovább csökken. Itt a 
tömbök száma nem nagy és az átlagszámítások is gyorsan elvégezhetők. Sok munkát 
ad a készletszámítási szelvények megszerkesztése és azok felületének kiszámítása. Tekin
tetbe kell vennünk itt azt is, hogy a készletszámítási szelvények nemcsak a számítás 
segédeszközei, hanem a későbbiekben igen nagy segítséget nyújtanak a bányatervezésnél, 
sőt a termelésnél is. Előnyös oldala az eljárásnak az is, hogy több ércfajtát számíthatunk 
egyidejűleg ugyanazon tömbbeosztás és szelvények segítségével. Ez a számítási munkák 
mennyiségét lényegesen lecsökkenti. 

A sokszögmódszer az előző eljárásoknál lényegesen kevesebb munkát igényel. 
A tömbök száma ugyan elég nagy, viszont a többi módszernél oly hosszadalmas átlag
számítások itt teljesen hiányzanak. Csupán a tömbök összesítése az, ami kissé hossza
dalmas. Igen előnyös körülmény, hogy több ércfajta egyidejű kiszámítása ugyanazzal a 
tömbbeosztással végezhető el. Előnye végül, hogy az adatok könnyen és jól áttekinthetők 
az alaptérképen és a táblázatokban egyaránt. 

A földtani tömbök módszere még a sokszögmódszernél is gyorsabb. A z átlag
számítások és területszámítások egyszerűek és a tömbök száma is igen csekély. Itt is 
több ércfajtát számolhatunk ki ugyanazzal a tömbbeosztással. Hátránya, hogy a térkép 
különösen több ércfajta esetén kevéssé áttekinthető. 

Az összes eddig alkalmazott módszer közül a számtani középarányos módszere a 
leggyorsabb. A tömbök száma itt a legkevesebb, az átlagszámítások igen gyorsak és ugyan
azon térképen tetszőleges számú ércfajtát számíthatunk ki. Hátrányos, hogy ilyenkor az 
egyes ércfajták eloszlásáról a készletszámítási térkép semmi felvilágosítást sem nyújt. 

Végül összehasonlítás céljából összeállítottuk, hogy a fenti számítási példánkon, 
ugyanazt a telepet a különböző eljárásoknál hány tömbre osztottuk fel : 

háromszögmódszer 19 tömb 
sokszögmódszer 14 « 
négyszögmódszer 12 « 
szelvénymódszer dőlésmenti első változat 6 « 

« dőlésmenti második változat 5 « 
« csapásmenti első változat 5 « 
« csapásmenti második változat 4 « 

rétegvonalas módszer 2 « 
számtani középarányos módszere 2 « 

A fenti módszerek alkalmazásának lehetősége azonban nemcsak pontosságuktól és a 
rájuk fordított munka mennyiségétől függ. A szelvénymódszereket csakis abban az eset-
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ben alkalmazhatjuk, ha a kutatás szabályos hálózatban történik. Szabálytalanul elhelye
zett kutatópontok (fúrások, aknák) esetében ez az eljárás sajnos nem alkalmazható. 
Már említettük, hogy a földtani tömbök módszerét csak nagykiterjedésű telepeknél 
lehet használni. A négyszögmódszert tisztán csak igen ritkán lehet alkalmazni. Leginkább 
a háromszögmódszerrel kombinálva használható. Ez a helyzet az általunk bemutatott 
számításoknál is. 

A rétegvonalas módszer csak részletesebben megkutatott telepek készleteinek 
kiszámítására alkalmas. Ritkább kutatási hálózat esetén ugyanis a módszer hibalehető
sége aránytalanul megnő. A háromszög, sokszög és számtani középarányos módszere 
gyakorlatilag mindenkor alkalmazható. 

IV. Záró következtetések 

Összegezve a különböző eljárások pontosságáról, egyszerűségéről és alkalmazásuk 
lehetőségéről mondottakat az alábbi következtetéseket vonhatjuk le : 

1. Szabályos hálózattal megkutatott telepek készleteinek meghatározására első
sorban a szelvénymódszer ajánlható. Ezen belül a dőlésmenti szelvények és a két szelvény
re támaszkodó tömbök látszanak a legjobb változatnak. Ellenőrző eljárásként 
ajánlható első közelítésre a számtani középarányos módszere. Nagyobb pontossági 
kívánalom esetén a földtani tömbök, sokszög- és négyszögmódszer alkalmazható. 

2. Szabálytalan kutatási hálózat esetén nagyobb pontossági kívánalomra a négy
szög és a rétegvonalas módszert lehet alkalmazni. Kielégítő pontosságot és jóval kevesebb 
munkát adnak a sokszög és a földtani tömbök módszerei. Ezek egyúttal ellenőrző mód
szerekként is használhatók. A készletek gyors és közelítő pontosságú ellenőrzésére a 
számtani középarányos módszere a legalkalmasabb. 

3. A háromszög módszert viszonylag nagy pontossága ellenére sem tartjuk 
racionális eljárásnak aránytalanul hosszadalmas és bonyolult számításai miatt. 
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Некоторые практические вопросы подсчета запасов бокситовых месторождений 
Дь. БАРДОШИ 

В начале автор занимается изложением исходных данных подсчета запасов. По
дробно рассматривает вопрос определения средней величины объемного веса. Автор счи
тает необходимым пересчет объемного веса на воздушно-сухое состояние. Для этой цели 
разработал соответственную формулу. 

В следующем автор десяти способами произвел подсчет запасов по одному место
рождению. Сравнение полученных результатов показывет, что в средней зоне точность 
подсчета всех способов, за исключением средне-арифметического способа, почти одинако
вая. В межконтурной полосе наоборот получаются расхождения. Наиболее точным спо
собом считает способ параллельных вертикальных разрезов. 

Затем рассматривает трудоемкость различных способов. Самым простым считает 
способ средне-арифметического подсчета. Самыми трудоемкими способами наоборот 
являются способы треугольников и четыреугольников. 

Сводя результаты своих исследований, автор предлагает : 
1. Принять, в случае правильной разведочной сети, основным способом метод 

параллельных разрезов. 
2. В случае неправильно расположенных разведочных выработок, способ геоло

гических блоков и способ многоугольников. 
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Practical problems of reserve evaluation in prospecting for bauxite 

by G. BÁRDOSSY 

The precision of reserve calculations depends firstly on the correctness of the 
data used. The density of the assayed material is one of the most important of these 
data. The precise determination of density by measurement is considered necessary 
instead of using the value 2,0 based on former estimates. It is necessary to reduce the 
values obtained for air dry material by correcting it for moisture content. 

The tonnage of a given bauxite body was computed by every method used in 
bauxite reserve assay. For the central part of the body all methods were found to be 
of approximately equal precision, with the only exception of the method of geometric 
means. Only in the lateral parts of the bauxite body do serious differences arise. All in 
all the profile method is considered to give the most satisfying results. The triangle, 
square, polygon, isopach and block diagram methods respectively also yield results of 
sufficient precision. The method of geometric. means was found to be least precise ; 
on the other hand it offers the greatest rapidity. Most circumstantial work is required 
by the triangle and square methods. — A s a consequence the employment of the profile 
method is recommended if a regular network of disclosures prevails. In the case of a 
semirandon network, however, the polygon and block diagram methods are most satis
fying. The method of geometrical means is best for the rapid control of the values 
obtained by other methods. 


