
eredm ényeinek kiterjesztését, részben az árvé
delmi töltések, részben pedig más vonalas m ér
nöki létesítm ények megóvása érdekében.

Általánosságban m egállapítható az, hogy a 
mérnökgeofizika alkalmazási terü lete egyre 
több m érnöki problémához kapcsolódik (csúszá- 
sos területek  vizsgálata, árvízvédelem, út, vas
ú t építése, nagyobb ipari létesítm ények alapo
zási problémái, stb.), ezért intézményes fejlesz
tése egyre inkább szükségszerűvé válik.
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A mátrai ércelőiordulások fontosabb 
jellemzői meghatározásának módszere és pontossága

írta: Kun Béla

Egy ásványelőfordulást a haszonanyag 
megnevezésén kívül mennyiségével, minőségi 
jellemzőivel és esetleg ezek m eghatározásának 
pontosságával szokták jellemezni.

A meghatározás alapjai a következők:
1. Az érctest számításba vehető felülete.
2. A felület egészére számolható átlagos 

vastagság.
3. A szám ításba vett felületen, különféle 

módon vett m inták alapján m egállapított fém 
tartalm ak átlaga.

4. A m inták alapján m eghatározott átlagos 
térfogatsúly.

Az egyes jellemzők értékeit tényleges m in
ták vagy m érések m int a (2), (3), (4) alattiak, 
vagy földtani megfontolások (mint egyes ese
tekben a számításba vehető felület) alapján 
határozzák meg — általában egyszerű m ate
m atikai átlagolással. Ú jabban a pontosságát is 
vizsgálják.

Magyarországon a nyilvánosság elő tt még 
nem foglalkoztak az egyes jellemzőknek, mint 
valószínűségi változóknak az eloszlásával. A 
felület kivételével — valam ennyi jellemző méri' 
adat. A mérés helyén a jellemzőnek helyi ér
téké van, amely a  földtani körülm ényektől 
függ. A m eghatározását ezen túlm enően a mé
rési — m intavételi hibák terhelik.

Sok vita folyik azzal kapcsolatban, hogy a 
földtani viszonyoktól függő jellemzők statiszti
kai fogalmazás szerint véletlen és egymástól 
független változóknak tekinthetők-e, vagy sem. 
(1), (2), (3). Ma m ár általában elfogadott, hogy:

a) a földtani viszonyoktól függő jellemzők 
nem tekinthetők véletlen statisztikai 
változóknak. Nagyobb a  valószínűsége 
annak ,hogy valam ely jobb fém tartalm ú 
rész m ellett értékéhez közel álló jó fém 
tartalm ú részt találjunk, m int annak, 
hogy a jó fém tartalm ú részt kis fém
tartalm ú rész m ellett találjuk meg át
m enet nélkül.

b) A legtöbb esetben az egyes jellemzők 
között stohasztikus kapcsolat is megha
tározható.

Az a körülmény, hogy a  jellemzők nem 
véletlenszerű statisztikai változóké s, hogy egy
mástól nem függetlenek, átlagértékeik és becs
lési pontosságuk szempontjából fontos.

Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy az 
egyes jellemzők statisztikai változók, legvaló
színűbb értékük m eghatározására a statisztikai' 
módszereket alkalmazhatjuk'. Figyelembe kel! 
vegyük ezen m eghatározásnál azt a körülm ényt, 
hogy m int bárm ilyen mintázás esetén, itt is 
csak a m intaértékek statisztikai mérőszámát 
határozhatjuk meg, m ert a  valóságot nem is
merjük.

Statisztikai becslés szempontjából a fon
tosabb összefüggések a  következők:

a) Az a sűrűség függvény, amellyel a  jel
lemzőnek, m int valószínűségi váltózó
nák eloszlását jellem ezhetjük.

b) A valószínűségi változó eloszlását leíró 
eloszlásfüggvény. (Fémeloszlás, vastag

ság eloszlás.)
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c) Az egyes jellem zők közötti kapcsolat.
d) Az egyes jellemzők szórásának nagysá

ga (a m ért és a várható  érték  különb
ségei négyzeteinek összegéből vont po
zitív négyzetgyök.)

A fenti összefüggéseket az alábbiak sze
rin t határozhatjuk meg:

Amikor egy ércelőfordulás esetében bizo
nyos m eghatározott fém tartalom nál rosszabb 
minőségű részeket fokozatosan kizárunk a kész
letből, a  készlet m agától értetődően a  kizárási 
határ fém tartalom  függvényében állandóan 
csökkenni fog. Több szerző vélem énye szerint 
m inden ércelőfordulásra m egállapítható egy 
olyan m atem atikai összefüggés, am elynek alap
ján a h a tá r fém tartalom  függvényében előre 
meghatározható, hogy az egész készletnek és a 
benne lévő fém nek hányad része, hány százalé
ka m arad meg, m int lem űvelhető készlet. Ez 
az, összefüggés a fémeloszlás törvényszerűsége. 
Ennek megismerése a földtani kutatások egyik 
legfontosabb feladata kell legyen, m ert a v á r
ható gazdaságossági viszonyok csak ezen tö r
vényszerűség ism eretében becsülhetők kielégítő 
pontossággal. Enélkül nem becsülhető:

a) az előfordulás várható átlagos fém tar
talm a (a haszonásvány koncentráció) 
és azok a fém tartalom  határértékek, 
am elyek között az általunk számolt á t
lag fém tartalom  legalább 95%-os va
lószínűséggel belül marad.

b) az előfordulás várható m ennyisége egy 
határértékként m eghatározott íém tarta- 
lom nak és esetleg vastagságnak függvé
nyében.

A fentiekben em lített fémeloszlást a követ
kező módon lehet meghatározni:

Az egész ásványkészletet egyenlő és igen 
kicsiny részekre osztjuk. M inden kicsiny rész
nek m eghatározzuk a  fém tartalm át (több fém 
esetén valam ennyi fém tartalm at.) Egy-egy 
ilyen készletrészhez tartozó fém tartalom  érték 
számít egy-egy statisztikai megfigyelésnek. 
Ezek után  a  megfigyeléseket, növekvő fém tar
talom szerint rendezzük. Megfelelő fém tarta
lom határközöket választunk és kiszámoljuk, 
hogy egy-egy ilyen viszonylag kicsiny fém tar
talom határközbe hány megfigyelés esik. Egy- 
egy határközbe eső megfigyelések szám ának 
aránya az összes megfigyeléshez adja a fém- 
tartalom  eloszlást (sűrűség függvény) a  minő
ség függvényében. A sűrűség függvényt hisz- 
togram  segítségével ábrázolhatjuk. Ha az egyes 
közökhöz tartozó eloszlásokat növekvő fém- 
tartalom  függvényében összegezzük, egy mo
noton növekvő függvényt (eloszlás függvényt) 
kapunk. A ttól függően, hogy a  fémeloszlás, 
vagy az utóbb em líte tt eloszlás függvény m i
lyen lefutású, többféle fémeloszlás típust kü 
lönböztetünk meg:

a) Lineáris eloszlás. Ennél az eloszlástí
pusánál feltételezik, hogy a  haszonás

vány és a meddő Összenőtt szemcséi 
az egész ásványelőforduláson belül úgy 
fordulnak elő, hogy a koncentráció 
csökkenésével a  szemcsék m ennyiségé
nek, vagy az előforduláshoz viszonyított 
arányának mérőszáma lineárisan válto
zik, általában íineárisan nő.

b) Normális eloszlásról beszélünk abban az 
esetben, ha az „a” a la tti szemek elosz
lása a  Gauss-féle eloszlási függvényt 
követi.

c) Binomális eloszlás esetében a fém tar
talom  és az ércmennyiség közötti össze
függés binomális eloszlás törvényeit 
követi.

d) Lognormális eloszlás feltételezése ese
tén  abból az ismeretből indulunk ki, 
hogy az ércképződés közben nemcsak 
az ásványképzők hatottak, hanem egyéb 
tömegerők is, am elyeknek hatására je
lentkező term ékek param éterei ún. 
longnorm ális eloszlásúnk szoktak lenni. 
Közismert, hogy az ugyancsak tömeg
erők hatására létrejövő kőzetaprózódá- 
si folyam at során keletkező term ék
szemnagysága és m ennyisége között 
longnormális kapcsolat van.

e) Pearson féle eloszlás. Míg a longnormá
lis eloszlás a  normálishoz képest nega
tív  asszim etriát m utat, a Pearson féle 
eloszlás az egész előfordulásra két e l
oszlási csúcsot állapít meg. Az egész 
előfordulás kb. 50% -ának az eloszlá
sa ebben az esetben negatív asszimet- 
riájú, míg a másik 50% pozitív asszi- 
m etriájú.

Az a körülm ény, hogy az egyes jellemzők 
változása nem tekinthető véletlen változásnak, 
azt jelenti, hogy csak olyan eloszlástípust fo
gadhatunk el, am elyet földtanilag is magyaráz
ni tudunk.

Az eloszlástípus vizsgálatához a statiszti
kai norm alitás vizsgálat módszerét célszerű a l 
kalmazni. Ehhez a vizsgálathoz lineáris skálájú 
Gauss diagramot vagy logaritm ikus skálájú 
Gauss diagram ot használunk

A gyöngyösoroszi ércelőfordulás esetében 
több m int 3000 m inta alapján kiszám oltuk a 
m inták cinktartalom  szerinti megoszlását. A 
0,5% cinktartalom nál kisebb fém tartalm ú ré
szeket a vizsgálatból kihagytuk, m ert igen sok 
helyen a telérek m elletti meddőben 0,6—0,8% 
cinktartalm at is meg lehetett állapítani. Az en
nél nagyobb fém tartalm ú részeket 0,5% osz
tályközökben csoportosítottuk. Az egyes osz
tályközökhöz tartozó m inták összes mintához 
viszonyított arányának növekvő osztályközön- 
kénti összegét logaritm ikus Gauss diagramon 
ábrázoltuk. (Lásd a  2. mellékletet.)

Ezt követően kiszám oltuk az így kapott 
pontsereghez legjobban idomuló egyenes egyen
letét, úgy, hogy az x koordináták tekintetében
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a koreláció számításnál a logaritmusok centi- 
m éteregyenértékét vettük, míg az y koordiná
tákat a kapott százalékhoz tartozó Gauss függ
vényértékből számoltuk az 5 cm-es egység- 
hossz figyelembevételével. Amint egyébként az 
ábrán is látható, igen szoros (0,97) koreláció 
állapítható meg, a fém tartalom  és a hozzá ta r
tozó érckészlet, illetve m intarész arány között. 
(1. ábra.)

A vizsgálat igazolja, hogy a  gyöngyösoroszi 
érckészlet az úgynevezett longnormális elosz
lástípushoz tartozik.

A leírtak szerint megszerkesztett egyenes 
a Henry féle egyenes. A Levean féle diagram 
papíron szerkesztett Henry egyenessel több 
statisztikai m utatót grafikusan m eghatározha
tunk. A meghatározás m enetét a  2. melléklet 
tartalmazza.

A vizsgálatot egyes telérekre és teléreken 
belül egyes szintekre is elvégeztük. A vizsgá
lat során m egállapíthattuk a következőket: 
Egyes teleiteknél és szinteken az ólom- és cink- 
tartalm akat ábrázoló egyenesek közel párhuza
mosak. Lefutásukat az 50 és 98,93% közé eső 
fém tartalom  logaritmus értékének hosszával le
het legjobban kifejezni. A két logaritmus ér
ték között általában 10%-nál kisebb különb
ség van. Ez a  körülm ény egyúttal azt is iga
zolja, hogy az ólom- és cinktartalom  között elég 
szoros korelációt kell feltételeznünk.

Különös viselkedést m utatott a Malom- 
bérc-telér fémeloszlása. Még a gyengébb fém 
tartalm ú részek kizárása u tán  is a m integy 
60%-ot kitevő gyengébb fém tartalm ú részeket 
és a  további 40%-ot kitevő jobb fém tartalm ú 
részeket ábrázoló pontok egym ást metsző egye
neseken helyezkedtek el. Ez a körülm ény ha
tározottan m utatja, hogy ebben az esetben 
kétféle ércesedés van jelen, egy rosszabb m i
nőségű, de nagyobb mennyiségű és egy kisebb 
mennyiségű, jobb minőségű ércesedés. A jobb 
részekhez tartozó gyengébb szakaszokat külön 
választva és csak ezeket a jobb szakaszokat 
vizsgálva, egy az előzőekben m eghatározott
nál átlagban jobb fém tartalm at mutató, de 
most m ár egyenes lefutású összefüggés hatá
rozható meg.

A fentiek szerint egyértelm űen meg lehet 
állapítani, hogy a gyöngyösoroszi ércelőfordu
lás lognormális eloszlás típusú.

Ezt követően megvizsgáltuk, hogy a te- 
lérvastagsági értékek milyen eloszlást követ
nek. Hasonlóképpen elvégeztük a  logaritmikus 
Gauss papíron az eloszlás illeszkedés vizsgála
tát, és am int az 1. ábrán látható, m egállapít
hattuk, hogy a telérvastagság is lognormális 
eloszlású.

A recski Lahócza ércelőfordulásának elosz
lástípusát ké t év bányam intái a lap ján  határoz
tuk  meg. Az eloszlásfüggvényt a gyöngyösoro
szi ércelőfordulás vizsgálatára használt dia

gram on ábrázolva, a lognormális eloszlástípus 
ebben az esetben is m egállapítható „•

A kapott eredm ények alapján egy-egy telér, 
telérrész, vagy az egész előfordulás fém tartalm á
nak fémeloszlása és magának az átlag fém tar- 
talommak meghatározása szempontjából a kö
vetkező jellemzők használatát ta rtju k  célszerű
nek.

a) 50%-os előfordulási valószínűséghez 
tartozó fémtartalom.

b) A fém tartalom  szórtságára jellemző és 
egyúttal a  fémeloszlási egyenes m ere
dekségét m utató 10 r érték, amit úgy 
kapunk meg, hogy lem érjük az 50%-os 
és a 98,93%-os valószínűséghez tartozó 
fémtartaimiakat és ezek logaritmusainak 
különbségét képezzük. (A diagramra a 
98,93%, illetve ennek megfelelő 1,07% 
eloszlás valószínűségnek megfelelő vo
nalat berajzoltuk.)

c) Legvalószínűbb átlagérték a lognormális 
eloszlás figyelembe vételével számolva.

d) A 95%-os valószínűség és. 2 a érték fi
gyelembevételével számolható konfi
dencia intervallum  szorzótényezője (t).

Az átlagértékek és egyéb param éterek szá
m ítására vonatkozó képleteket az 1. melléklet 
tartalmazza.

A fentiek a lapján meg lehet állapítani, 
hogy az érckészlet számításnál alkalmazott ed
digi aritm etikai átlagolás nem adhatott m egfe
lelő értéket. Különösen jelentős átlagfém ta r ta 
lom különbségeket kaptunk azoknál a tömbök
nél, ahol a m intaeredm ények szórása nagy volt. 
Nem vezethetett megfelelő eredm ényre az a 
kísérletezésünk sem, hogy az átlagszámításnál 
a nagyobb fém tartalm ú részeket viszonylag k i
sebb súllyal vegyük figyelembe az átlagolás
nál. (W aterm ayer vagy Trusoott által javasolt 
átlagolási módszerek.) Egy pár tömbre vonat
kozó átlagérték adatot az 1. táblázat tartalmaz. 
A táblázatból látható, hogy az eltérés egyes 
esetekben a 20%-ot i;s meghaladja.

M egállapításaink a rra  ösztönöztek, hogy az 
egyes tömböket mind fém tartalom , mind telér
vastagság szempontjából 3 csoportba soroljuk.

a) Igen szórt m intaértékkel jellemezhető 
tömbök. Ebbe a kategóriába tartozónak 
ítéljük azokat a tömböket, ahol a 10 a 
érték m eghaladja az 50 mm-t, tehát ahol 
a m inták 1%-a 3,15-ször nagyobb fém 
tartalm ú, m int az 50%-os előfordulási 
valószínűséghez tartozó érték.

b) Közepesen szórt ércesedés, ahol a m inta
eredm ényeknek legfeljebb 1%-a na
gyobb az 50%-hoz tartozó érték  kétsze
resénél.

c) Egyenletes eloszlást m utató ércesedés, 
ahol a legnagyobb érték a legkisebb ér
téknek legfeljebb kétszerese.
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Ilyen értelem ben vizsgálva Gyöngyösoroszi 
egyes teléreit, a  következőket állapíthatjuk 
meg:

A K árolyi-telér közepes, szórtságú.
A M alom bérc-telér igen szórt értékeket 

m utat.
A m átraszentim rei-telér legalsó szintjén 

ta lá lt érc annyira szórt, hogy a  készlet 1% -át 
kitevő legjobb rész az 50%-os valószínűséggel 
előforduló fém tartalom  30-szorosát is eléri.

A fenti szám értékek azt m utatják, hogy az 
eddigi kategórdzálási előírások nem alkalm azha
tók m aradéktalanul m inden ércelőfordulásra, 
még a  gyöngyösoroszi körzetben sem. Ahhoz, 
hogy a készlet átlagértékét m inden részre kö
zel egyform a konfidencia intervallum  között le
hessen becsülni, a fenti szórtsági jellemzők 
figyelem bevételével a  m inták szám át az egyes 
kategóriákban a  2. táblázatban foglaltak szerint 
kell megnövelni.

A táblázatból látható, hogy míg a közepe
sen szórt telérrészek esetében az eddig B kate
góriába sorolt tömzsöknél a  konfidencia in ter
vallum  szám ítására t  =  1,2 szorzót kellett hasz
nálnunk, addig az erősen szórt ércesedésű terü 
leten az A kategóriára m eghatározott feltételek 
m ellett is t — 1,25 szorzót kell alkalmaznunk. 
Ilyen feltételek m ellett vagy feleznünk kelle
ne a  tömböt és így növelve a m inták számát, 
kedvezőbb konfidencia intervallum ot biztosíta
nánk, vagy azt a  körülm ényt kell tudomásul 
vennünk, hogy erősen szórt ércesedésnél a  töm 
bök kategorizálása során szigorúbb feltételeket 
kell alkalmazni, tehá t esetenként A kategóriájú 
készletet nem is lehet becsülni.

A készletszám ítás során a  továbbiakban 
azokat a  változásokat kell figyelembe venni, 
am elyek az egyes szintek jellem zőiben egyik 
szintről a  másik szintre való áttérés alkalm ával 
bekövetkeznek.

A K ároly-telér 600 m éter hosszú középső 
részét vizsgálva, megálllapíthatjuk, hogy az 
egyes szintekről m ásik szintekre átm enve az 
50% -os valószínűséggel előforduló érték  a 3. 
táblázatban szereplő szorzótényezők szerint vál
tozik.

A szorzótényezők alapján m egállapítható, 
hogy az optimális a 3. szint. M egállapítható az 
is, hogy az átlagértékhez a 2. szint áll a  legkö
zelebb. A változás m értékét figyelembe véve, 
a 8. szinten m ár nem várhatunk átlagban m űre-

való ércesedést, csak egyes kisebb tömbök mű- 
revalóságával számolhatunk.

Kisebb változás tapasztalható a  10 á érték
ben is (lásd 3. táblázat).

Különösen szembetűnő, hogy a nagyobb 
mélység felé az ércesedés mind szétszórtába 
lesz.

A telérvastagság átlagértékének változása 
a fcészletszámítás szempontjából fontos. Az át
lagértékek közötti szorzótényezők változását a
3. táblázat adatai a lap ján  vizsgálva, megálla
píthatjuk, hogy a  vastagság a mélység felé a 
K ároly-telérnél csökken.

Ha azt a körülm ényt figyelembe vettük, 
hogy a megvizsgált teléreknél a mélység felé 
a szórtság m indenütt nagyobb lesz, m eghatá
rozhatjuk azt a  legnagyobb extrapolációt, am e
lyik m ellett a  legmélyebb m egism ert szint alatt 
még C.! kategóriabeli készletet becsülhetünk, il
letve am elyik a la tt m ár csak D kategóriájú 
készletre szám íthatunk.

Ö s s z e f o g l a l á s :

A gyöngyösoroszi és Recsk—lahóczai érc- 
előfordulás a  lognormális eloszlástípushoz ta r 
tozik. Az eddigi m atem atikai átlag helyett a 
jellemzők m egállapítása során m értani átlagot 
kell számolni. A m átraszentim rei és Malom- 
bérc-telér ércesedése erősen szórt, a  K ároly-te
lér ércesedése közepesen szórt. A szórás isme
retében m eghatározható a becslés pontossága. 
Kézenfekvő tehát, hogy az egyes ércbészletek 
kategorizálása alkalm ával a m egkutatottság ed
dig szám ításba vett jellemzői m ellett a becslés 
pontosságát is vegyék figyelembe. Azonos ka
tegóriába csak hasonló becslési pontosságú kész
let sorolható. Ezen követelm ény szerint kell á t
dolgozni a kategórizálási feltételeket is. A kész
letbecslés során alkalm azott extrapolációnál az 
egyes jellemzők térbeli változását statisztikai 
módszerekkel becsülni lehet. Az ilyen becsléssel 
készült extrapoláció a  tisztán földtani megfon
tolás alapján készítetteknél valószínűbb érté
ket eredményez.

Az ilymódon javasolt számítási eljárás az 
eddig alkalm azottnál jóval munkaigényesebb, 
de term elés tervezés szem pontjából megbízható 
értékeket biztosít. A ráfo rd íto tt nagyobb m un
ka a  m egalapozottabb bányászati tervezésben 
térü l meg.

34



I. melléklet

ÉRCTELEPEK (TELÉREK) VASTAGSÁG ÉS FÉMTARTALOM ÁTLAGÉRTÉKEINEK
SZÁMÍTÁSA

Feltételezzük, hogy az egész éroelőfordulás 
m inden jellem zőjére a  lognormális eloszlástípus 
a jellemző. Ha m inden m intarészhez egyenlő 
vastagságú ércesedés tartozna egy fúrásra vo
natkozólag az átlagot a m intarészek m értani 
átlaga adná. Változó vastagság esetében a  fém- 
tartalom  logaritm usait a  vastagsággal súlyozot
tan átlagoljuk.

L e g y e n :

x i =  i fúrás egy telephez tartozó érces részé
nek átlagfém tartalm a %.

Xij =  i fúrás j teleprészének fém tartalm a %, 
aholxsjo

hj =  i fúrás j teleprészének vastagsága m. 
lik = i fúrás j teleprésze közötti meddőbeágya

zás, m elyet a teleppel együtt kell m ű
velni.

/ =  azonosítható telep átlagvastagsága.

A többi használt jelölés a képletekből ér
telemszerűen adódik.

Inx'i 2  lij In Xij

Xi

2  h

h — 2 h j  +  2 h k

x x )2U i
2 h  +  l ' / iik U

y =

Yi — In xí 

In xi fém tartalom  logarit-

( 1)

(2)

(3)

(4)

1
n-1 2  (n -y  f

a =  ye

a-
T

(6)

95,5% valószínűséggel
_2y

ye V n  <  a <
2y

ye

mások szerint, ha kicsi a mintaszám:
n-1 ,—  a2

a =  ye n 

97,5% valószínűséggel

(7)

(8)

(9)

-2 1
1 a2

+■a >  ye \ n

(-2
a2

-+a>yexp \ n

2n vagy

(10)

Hogy a több fém  okozta nehézséget elke
rüljük, az egyes fém ekre vonatkozó átlagérté
kek kiszám ítása u tán  valam ennyi fémet, az érc- 
bányászati gyakorlatban szokásos egyenérték- 
szorzók alkalmazásával ólomtartalom ra számol
tuk  át.

Az átlagvastagság számítása — több fúrás
sal m egnyitott érclelőhelyekre vonatkozólag — 
a fentiekhez hasonló elven történik.

Bevezetve a vastagságértékek logaritm usai
nak átlagát ('•) és ennek szór zásnégyzetét (<ü2), 
ha:

V/,- musiainak átlagértéke

Bár a telepvastagságról is feltételezzük, 
hogy lognormális eloszlású, a fém tartalom  át
lagértékének kiszám ításánál ezt a  körülm ényt 
elhanyagoljuk. A fém tartalom  átlagértékének 
számításához szükségünk van a  logaritmikus 
szorzásnégyzet értékére, m elyet ugyancsak egy
szerűsítéssel a lóg. értékek négyzetes különb
ségeinek átlagaként határozuhk meg.

Ha m intaszám (n) értéke nagy, akkor jó 
megközelítéssel a szorzásnégyzet:

x =  ^ - 2 In li
(11)

o \ =  1 y  2  (In l i- -Xf
(12)

n— 1

oh 022 (13)

IX—e ^ =  X exp 2

A fém tartalom  átlagértéke

95,5% valószínűséggel,

2^2 2o2
, \'n M n
Xe <1 < y  e

97,5% valószínűséggel

i > i e x p ( - 2T i 1+ ° Á )

(14)

(15)
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A továbbiakban annak ellenére, hogy a 
közbetelepült meddőt mind hígító tényezőt már 
a fém tartalom  számításnál is figyelembe vet
tük, további 10% meddőhígulással számolunk, 
tehát m int továbbdúsításra kerülő fém tartalm at 
csak 0,9 . a értéket veszünk figyelembe. Ezzel

egyúttal az összes fémmennyiség szem pontjá
ból a fejtési veszteséget is figyelembe vettük.

Bányavágattal történő kutatásnál, fúrás he
lyett a bányavágatot (vágatszakaszt), magminta 
helyett, egyéb m intát kell érteni.

II. melléklet
FÉMELOSZLÁS JELLEMZŐINEK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA

A Gauss-féle diagrampapíron ( — ) az x 
tengelyre a vizsgált változót, vagy annak lo
garitm usát az y tengelyre a standard normális 
eloszlás eloszlásfüggvényét ábrázoljuk. A ten
gelyeken kétféle beosztást alkalmazunk. Az 
abszciszán a vizsgált változó logaritm usát ábrá
zoljuk, ahol az egyenletes beosztást a 10 alapú 
logaritmus karakterisztikája adja, hogy lóg 
10= 1 0  cm legyen. Az ordinátán a Gauss függ
vény valószínűségi változóját (»;) visszük fel 
lineárisan. Ha a független változó x, logaritmi
kus medianjához tartozó érték m, az egyes vál
tozók közötti összefüggéseket az alábbi egyen
letek adják.

r= 5 z

1 x 
z =  o ln ~m

( 1)

(2)

A 2. képlet alapján, ha z normális elosz
lású, x lognormális eloszlású. Mivel 7 =  a lóg 
x változó médián ja  és m az ehhez tartozó x 
érték a  (2)-ből

Inx— In m

5 x
rj=5z =  - l n m

10
2a In 10 (lóg x — lóg m)

a 3) egyenlettől és az alkalm azott hosszléptékek

től. Jelen esetben a hosszléptékek aránya j -

Keressük a lóg x =  10 « értéknek megfelelő 
v értéket. Behelyettesítve a (3) egyenletbe

t}ko=10
In 10 

2a (10a— In m) = 11,513— In m =  l 1,513

Az x fém tartalom nál dúsabb részek ásvá
nya:

G(Z) =  1 — 0  (Z), ahol 0  (z) a  N (0,1) el
oszlásfüggvény (Prékopa — valószínűségelmélet 
II. táblázat). A diagram bal oldalán 0  (z) jobb 
oldalán G (z) beosztást alkalmazunk. A Gauss 
papíron ábrázolt valószínűségi változó egyen
lete az V, lóg x koordináta rendszerben egy 
egyenest kell adjon. (Henry-féle egyenes) Az 
(1) és (2) alapján

(3)

cm.

mivel az N(0,1) eloszlás függvény esetében m = 
o, jelen esetben G(z) =  50 ordinátához, m int o 
értékhez viszonyítunk. A 11,513 cm az alkalm a
zott lépték szerint megfelel a 0(Z) =  98.93 ér
téknek. Erre az ordinátára levetítjük azt a pon
tot, ahol az egyenes metszi a  G(Z) =  50 ordinátát 
és lem érjük a levetített pont és a G(Z) =  98.93 
ordinátával való metszéspont közötti távolságot. 
Ez a távolság d =  10 a .

A .szorzásnégyzet (°2) meghatározásához ab
ból indulunk ki, hogy az x legvalószínűbb ér
téke, lognormális eloszlásnál

o* (4)

a -  m • e

tehát x =  a  helyen

a a -
In ~  =  2  ezért a (3) egyenlettől

5
a

íj2 5
2 ~  2 °

10 a
4

d
4 (5)

Az egyenes hajtása az x tengelyhez függ

A médiájától növekvő 0{Z) érték felé le

m érjük a — hosszát, az így kapott ordináta

érték, ahol metszi a Henry egyenest, ott van 
az x változó legvalószínűbb értéke.

Egyes gyengébb részek kizárása esetében 
a várható átlag fém tartalom  javul. Ha x o fém- 

. tartalom nál gyengébb részeket a készletből ki-
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zárunk, a kizárt készletrész- 0 (Z O), a  maradó 
készletrész G(Z 0 ). A m aradó készletrészben 
levő fémmennyiség aránya az egész fém m enyi- 
nyiséghez G(Z 0 +  ö) . A G(Z 0 +  o) értéket kap

juk, ha G(Z0 ) értékhez hozzáadjuk a — hosszát. 

Ezen a helyen ugyanis

rl = 5  (Z 0+  <r)= 5 Z 0-f-5 0 =  % - jr j

A fém tartalom változás arányát megkapjuk, 
ha a  fémmennyiség arány t osztjuk az érekész- 
let aránnyal

_ G ( Z ö +  a l  ( 7)

"  G ( Z J

A megmaradó készletrész legvalószínűbb 
fém tartalm a tehát

(8)
a =uax > x a

Határozzuk meg a változó x 0 határfém - 
tartabnak esetére a megmaradó készlet á* > x 0 
fém tartalm át és ábrázoljuk az a2. >  x„ fém tar- 
.almát a készlet függvényében. Lasky szerint 
a  legtöbb ércelőforciuiásra

a = A —BlogG (Z0)
X /  Vo

Ha a x > x D helyett a hozzá tartozó u ér
téket ábrázoljuk az V léptékben és á  G(Z) ér
tékét, m int logaritm ikus értéket most az x ten
gelyen ábrázoljuk, a  keresett egyeneseket a 
gyöngyösoroszi előfordulásokra is m egkapjuk

(1. ábra L jelű  egyenes). Célszerűségi okból a 
diagramon v = — 2 értéknél vettük fel az u = 1 
értéket. A diagram ebben az esetben azt fe
jezi ki, hogy pl. m ásfélszer vagy kétszer na
gyobb bevételt biztosító üzemet akarunk léte
síteni, az egész érckészlet hányadrészét vehet
jük  figyelembe. Az 1. ábrán 3 jelzett készletre 
az összefüggés:

u =  4.27— 1.62 lóg G(Z0 ) (10)
X

Ha ui = — , akkorm
u, =  4.42—2.03 lóg G(Z0) (11)

A két egyenes egymást egy C (u =  3.67, 
G(z o ) =  2.35 pontban metszi. Ezt a pontot N. 
Mihailovici konvergencia pontnak nevezi. 
Am ennyiben a  fém  tartalom éi oszlást a készlet- 
számítási tömbök fém tartalm ai alapján hatá
roztuk mag, úgy a C pont a legdúsabb tömb 
fém tartalm át és készletét jelzi. A két egyenes 
által bezárt szög, a konvergencia szöge, annál 
kisebb, minél nagyobb a Az ábrán 1. jelzett 
telér legkisebb fém tartalm ú szintjén 
u=6.6—2.84 lóg G(z0 ) = Ai—Ki In G(z„ ) (12) 
ui=8.6—3.07 lóg G(z 0 ) =  A j— Kj In G(z0 ) (13) 
N. Mihailovici szerint Krige-nek a varianciák 
összegezhetőségére vonatkozó elvének fenntar
tásával.

K> = Ki (l+á) =  k 0 (1+á) (74)
ahol Ki, K 2 és k  állandók, a konvergencia szö
gétől függő tényezők és a  n függvényei. A 14. 
képlet alapján

u = ui+ko<3 In G(z0 ) (15)
A tizenöt képlet birtokában bárm ilyen li

mitfém tartalom  figyelembevételével a várható 
átlagfém tartalm at könnyen számolhatjuk.

.1. táblázat
Egyes érctöm bök Zn tartalom  átlagértékei különféle számítások szerint

Tömb M inták
Zn tartalom  átlaga Legnagyobb

O
Konfidencia
intervallum

Legvaló
színűbb

érték

Leg
kisebb
értékszáma súlyozott

m atem atikai
e lté ríte tt

m atem atikai
logaritm usok 
átlaga szerint

Legkisebb
m inta

1. 34 8,03 7.80 6.99 5.3 0.33 0,88—1,12 7,35 6,26
2. 26 7,49 6.95 6.45 4.3 0.31 0,88— 1,10 6,78 5,68
3. 19 5.34 4.85 4.97 5.9 0.47 0,81—1,24 5,58 4,02
4. 22 4.48 3.60 3.59 9.4 0.61 0,77—1,30 4,31 2,78
5. 21 9.12 6.65 7.82 7.5 0,54 0,79—1,27 9,05 6,18
6. 28 3.48 3.42 3.16 1(1.2 0,84 0,73—1,37 4,46 2,31
7. 19 2.58 3.28 2.92 18.6 0,92 0,65—1,54 4,37 1,89
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2. táb láza t

Azonos konfidencia in tervallum ot biztosító m intaszám  változó szórásnégyzet esetében , ha a kategóriában
75 m 1 2 * 4 felü letre ju t egy m inta

Szórás-
négyzet

Konfidencia in tervallum 95% valószínűségre (1/t-t) S z ó r  á s

ö2 0.91—1.10 0.835—1.200 0.77—1.30 0.67—1.50 0.60—166 0!.5—2.0 egyszerese kétszerese

0.26 70 19 9 C 4 3 1 0.4 0.8
0.25 110 30 (A) 15 B 6 4 2 0.5 1.0
0.49 216 59 28 (A) 12 8 4 0.7 1.4
1.00 440 122 58 25 16 8 1.0 2.0

3. táblázat
Károly telér egyes szintjeire m eghatározott geostatisztikai m uta tók

Becsült értékek
A lsó/felső  sz in t 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6

8/7 9/8 10/9 10

F ém ta rta lo m  lo g a ritm u 
sa in a k  á tlag áv a l szám olt 
fém ta rta lo m  a rá n y a

1.03 1.12 1.20 0.83 0.83 0.92 0.82 0.75 0 70

^InZ/i 0.38 0.42 0.56 0.68 0.69 0.69 0.70 0.86 0.93 0.97

T elérvas tagság 1.12 1.23 1.34 0.83 0.64 0.66 0.60 0.54 0.5
á tlag án ak  a rán y a
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