
Nagymélységű színesíémérckutafás 
gazdaságosság-vizsgálatának problémái

írták: Horn János és Kun Béla

í. A  kutatás gazdaságosságáról általában:

A kutatás gazdaságossági vizsgálata a szo
kásos módszertani számításoktól eltérő, m ert 
nem egy meglevő ásványlelet, vagy üzem, ha
nem egy várható, feltételezhető ásványtelepre 
épült rem élhető gazdasági kihatásait vizsgálja 
és azokat a  vizsgálat időpontjára aktualizálja. 
A vizsgálat érédffiériyé alapján meg tud juk  ha
tározni, hegy az adott viszonyok között m ilyen 
méretű kutatási tevékeriység költségeit érdemes, 
illetve szükséges fedezni.

A kutatás egy-egy fázisában el kell dönte
ni, hogy indokolt-e a kutatás további folytatá
sa, vagy a  kutatást abba kell hagyni.

A magyarországi színesfémére ellátottság 
szükségszerűen megköveteli, hogy a rendelke
zésre álló rem énybeli készleteket a legrövidebb 
idő alatt a  leggazdaságosabb módon m egismer
jük.

Á szocialista országok színesfémére felhasz
nálása jelenleg még elm arad a fe jle tt nyugati 
országok felhasználásától. M agyarország vi
szonylag alá&söny felhasználás m ellett is jelen
tős nyugati behozatalra szorul. Jelenleg ólom- 
cink term elésünk a  bélföldi igény álig 15%-át. 
réztérm eiésűnk a belföldiigény 2% -át fedezi’. 
A színesfém ércárak a nyugati országokban igen 
hagy m értékben változnak, a  változás még 2—3 
éves viszonylatban is m eghaladhatja az ötszörös 
értéket. A nagym érvű áringadozás jn ia t t  m in
den Országnak célja, hogy színesfémére e llá to tt
ságát Országhatáron belül kísérelje megoldani.

A nyugati im port lehetőségének csökken
tése — különös tek in tette l a várható ipari te r
melés fejlesztésére, mely nagyobb mennyiségű 
fémére szükségletet követel meg, valam int az 
állandóan nagym értékben ingadozó világpiaci 
(tőzsdei) árakra — előírja m inden szocialista 
országnak, hogy m inden lehetőséget használjon 
ki, am ely valószínűsíti vagy lehetővé teszi, 
hogy gazdaságos term elési körülm ények között 
színesfémére term elését fokozza,

Közismert tény, hogy nagyobb valószínű
séggel találunk valam ilyen ércet azon a terü le 
ten, ahol m ár van ism ert éroesedés, m int te lje 
sen ism eretlen területen.

Ism eretes az is, hogy az ércbányászat, és 
különösen a színesfémek érceinek bányászata 
világszerte az alábbi határjellem zők felé toló
dik el.

a) Igen nagy tömegű, de a korábbinál

hagyságrendileg kisebb koriceritrációj ű, 
külfejtéssel m űvelhető előfordulások.

b) Nagymélységű, de az érc genetikája 
alapján feltételezhetően nagy tömeget 
biztosító és jó minőségű előfordulások.

c) Hagyományos mélységű, de kisebb kon- 
eéritráoiójú, ezzel -egyidejűleg nagyobb 
volumenű előfordulások.

A fenti irányok felé történő eltolódás meg
figyelhető az európai ércbányászatban is. Fi
gyelembe véve azt a körülrriényt, hogy a szo
cialista országokban az egy lakosra jutó színes
fém term elés még mindig kisebb, m int a fejlett 
kapitalista  országokban a SíZÍnesfémérc ku
tatásnak a  fenti jellemzőkkel rendelkező terü 
letek felé történő kiterjesztése időszerű.

Külfejtéssel m űvelhető nagytömegű szí
nesfémére előfordulásra irányuló kutatás ered
ményessége valószínűtlen. Az ország felszín kö
zeli részének földtani im erete ezen megállapí
táshoz kielégítő.

Á nagymélységű és egyben hagy érctömeget 
biztosító előfordulások kutatása indokolt. EZ a ta
nulm ány nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
hol érdemes az első kutató létesítm ényeket le
mélyíteni. Ennek a kérdésnek az eldöntése szo
rosan ve tt geofizikai és éregenetíkaí feladat. Ta
nulm ány nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
rnényű felderítő fúrásból, vizsgálni azokat a 
szempontokat, -amelyeket további kutató léte
sítm ény telepítésének eldöntésénél a földtani- 
tel-eptani szempontok m ellett figyelembe kell 
venni.

Az -első kérdés, hogy egy felderítő jellegű 
fúrás a lap ján  levonhatunk-e valam ilyen követ
keztetést?

Egy nagymélységű fúrásból származó adat 
gazdaságilag még nem értékelhető. Ez csak arra 
ad felvilágosítást, hogy a számításiba vehető 
ércgenetikai változatok alapján nagyobb tömegű 
érckészletet, m ilyen valószínűséggel rem élhe
tünk. A több fúrással m egkutatott terü let to- 
vábbkutatásánál követett eljárással azonos gon
dolatm enetet követv-e könnyű megállapítani, 
hogy nagyobb tömegű előfordulásra utaló je
lenségek esetében további két-három  kutató- 
létesítm ény telepítése m indenképpen indokolt.

A továbbiakban abból a feltételezésből in
dulunk ki, hogy az országnak egy adott terüle
tén a  felderítő kutatás során több pozitív ered
m ényt kapunk. K izártnak tek in tjük  azt, hogy 
csak egy igen kis terü leten  rem élhetjük az ér- 
cesedésl. Elöljáróban feltételeztük, -hogy nagy
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mélységű éroesedésről van szó. További felté
telezésünk, hogy a fúrások eredm ényeként ka
pott fém tartalom értékeknek a m atem atikai á t
lag körüli szóródása nagy.

A nagy mélység kizárja annak a  lehető
ségét, hogv a  kutatás egy-egy fázisának ered
m ényeként az előfordulás lem űvelésére kisebb 
kapacitású term előüzem et építsenek és a to
vábbi kutatásokat ennek a  kisebb kapacitású 
üzemnek a jövedelméből fedezzék. A kutatás 
eredm énye vagy az, hogy a készlet kiaknázására 
üzemet létesítenek, vagy a készlet leművelését 
a vizsgálat időpontjában fennálló gazdasági vi
szonyok között meg sem szabad kezdeni.

Ilyen körülm ények között a ku tatásra for
dított összeg elveszítésének kockázata nagyobb.

A kutatás gazdaságossági vizsgálatával kap
csolatban feltehető kérdések az alábbiak:

1. Milyen kutatási hatékonyságot becsülhe
tünk a kérdéses nagymélységű ércesedés eseté
ben?

K utatási hatékonysági tényező — Tóth 
Miklós szerint — egy költségszinthez hasonló 
tényező, ahol a számlálóban a kutatás ered
m ényeként létesíthető üzem összes árbevétele, 
nevezőjében a kutatási és üzemeltetési költsé
gekkel növelt összes term elési költség szerepel.

2. Elégségesnek ítéljük-e a kutatási haté
konyság becslését, vagy a kutatás gazdaságos
ságát más tényezők alapján kell megítélni?

3. A rendelkezésre álló, általában kevés 
számú adat alapján az érc potenciális értékét 
csak igen tág határok között becsülhetjük. Az 
így kapott értékek milyen m értékben határoz
hatják meg a  további m űveleteket?

Tóth Miklós szerint a kutatási területeket 
a kutatás hatékonysági m utatók alapján vár
ható jövedelmezőségük sorrendjébe kell sorolni 
és csak a legjövedelmezőbbeket lehet kutatni. 
Mivel egy bárm ilyen nagymélységű ércesedés 
esetében M agyarországon egyedülálló jelentő
ségű ércelőfordulásról van szó, a más tényezők, 
más kutatási terü letek  közé való besorolása csak 
olyan értelem ben látszik célszerűnek, hogy a 
kutatások eredm énytelensége esetében a  fel
m erült kutatási költségek elvesztésével számol
ni kell. Tehát a kckáztatható kutatási költségek 
nagyságrendjét kell m eghatározni a  várható gaz
dasági eredm ény függvényében.

Ércbányászati gyakorlatban az érckészletek 
leterheltsége eléri az 5—7% -ot is. Ilyen körül
m ények között a  term eléssel egyidejűleg jelen
tős kutatást kell végezni. Az egyes esetekben 
a term elést m ár kezdeti — kis készletek m el
lett is elkezdik és a  kutatás nagy részét — a 
feltárással egyidejűleg a  term elési költségek 
terhére végzik. A különféle forrásból megva
lósított kutatás összköltsége elérheti a term elési 
költség fi—10%-át.

Az, ércbányászatban egyszerre legalább 8'—• 
10 területen  folyik kutatás, vagy továbbikutatás. 
Tehát annak valószínűsége, hogy legalább egy

kutatás jövedelmező készletet tá rjon  fel — 
Audikért szerint — legalább 84%. Am ennyi
ben a teljes kutatási költséget egy vagy két te 
rü le tre  koncentráljuk ,' úgy ez a valószínűség 
csökken. A kutatás koncentrálását tehát csak 
az u tán  szabad kezdeményezni, ha a  felderítő 
kutatások m ár elégséges kedvező jelet biztosí
to ttak  ahhoz, hogy a koncentrált kutatás is leg
alább 50%-os valószínűséggel biztosítja a jöve
delmező előfordulás feltárását.

A kutatás teljes koncentrálása nem célra
vezető, m ert a kevés számú kutatásnál jelen t
kező eredm énytelenség a kívülállókat a  k u ta 
tások teljes beszüntetésére ösztönözheti. Ugyan
akkor egy-egy kutatás területén  indokolt lehet 
egyszerre nagyobb befektetést eszközölni. Az 
arányokat a várható perspektívák alapján kell 
eldönteni.

Ha a  kutatási költséget a várható tiszta 
jövedelem re vetítjük  az Érc- és Á sványbányá
szati Iparág jelenlegi fejlődő időszakában a 
tiszta jövedelem 25—30% -nak megfelelő ősz- 
szeget kell kutatásra, és ugyancsak 25—30% -át 
felderítő kutatásra fordítani.

Ha a  fenti szám adatokat helyesnek ítéljük, 
gazdaságosnak kell m egítélnünk olyan kutatást, 
am elynek eredm ényeként:

a) a felderítő kutatási tevékenység perió
dusában 15 éves bányaálettartam ra szá
molva, a  kutatási költség legalább 10- 
szeresének m egtérülését lehet valószí
nűsíteni, és hogy ezen m egtérülési 
arány valószínűségét a kedvező jelek 
alapján legalább 50%-osnafc lehet minő
síteni.

b) a részletes kutatás periódusában elvár
hatjuk, hogy a feltárt készlet lem űve
lése során elérhető tiszta jövedelemben 
(nyereségben) a teljes kutatási költség 
5-szörösen, de 50%-os valószínűséggel 
10—15-szörösen m egtérüljön. A m egté
rülés valószínűségét akkor ítélhetjük 
50% értékűnek, ha a várható tiszta jö
vedelm et (nyereséget) a várható készlet, 
fém tartalm ak és term elési költség leg
valószínűbb átlagértékei alapján számol
tuk. Ebben az esetben ugyan a problé
m át leegyszerűsítettük, m ert olyan há
rom tényező együttes értékeléséről van 
szó, am elyek egymástól nem függetle
nek, de a felderítő kutatási szakaszban 
az együttes változás figyelembevétele 
elhanyagolható.

II. ís! agy m élységű ércesedés kutatásának 
gazdasági vizsgálata

A kutatás gazdaságosságának vizsgálatánál 
a legfontosabb kérdés, hogy a  mélyfúrások 
eredm ényeit hogyan értékeljük. Ebben a  kér-
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déscsoportban figyelembe kell venni az alábbi 
tényeket:

a) az érc nagy mélységben van, nagy be
ruházást igényel, tehát m űvelésére csak 
akkor lehet számítani, ha viszonylag 
nagy készlet feltárására nyújt rem ényt.

b) az ércmennyiség fém tartalom  szerinti 
megoszlását nem ism erjük.

c) a  várható ércmennyiséget egyáltalán 
nem ismerjük.

A gazdaságossági számítást ezek u tán  az 
alábbiak szerint végeztük.

1. A M átrában talá lt színesfémércek Kun 
Béla szerint a lognormális eloszlástípushoz ta r
toznak (vagy azt az eloszlástípust jól megköze
lítik) egyéb előfordulásokra vonatkozó külföldi 
példák alapján is feltételezhetjük, hogy egy új 
és genetikailag kétségkívül az eddigiektől e l
térő ércesedés is lognormális eloszlástípusú 
lesz. Ezt a  feltételezést azért helyes fenn tarta
nunk, m ert a készlet gazdasági értékelése szem
pontjából nagyobb biztonságot jelentő, kisebb 
fém tartalom  átlagértéket eredményez. Ugyan
akkor feltételezzük azt is, hogy az érceloszlás 
Laski törvényét követi. Szükséges a lognormá
lis eloszlástípus feltételezése azért is, m ert ke
vés számú kutatólétesítm ény esetében az ered
mények m atem atikai átlag körüli szórása igen 
nagy és így a m atem atikai és a m értani átlag 
különbsége igen jelentős.

A m élyfúrási eredm ények reális értékelési 
feltételének legfontosabbikát kell megjelölnünk 
azt az igényt, hogy a  m élyfúrások m agm intái
ból igen részletes, a lehető legtöbb elemzést 
készíttessünk, hogy az eloszlástípus valószínű
sítésére m ár a felderítő fúrások lezárása idő
szakában megfelelő számú vizsgálati eredm ény 
álljon rendelkezésünkre. Ennek érdekében a 
fúrómagokat 20—40 cm -enként kell elem eztet- 
ni, s így egy-egy 2,5— 3 m-es telepből 10—15 
elemzési eredm ény áll rendelkezésünkre.

2. A várható ércm ennyiséget és így a vár
ható optimális kapacitást nem tudjuk előre szá
molni, tehát abból a feltevésből kell k iindul
nunk, hogy a készlettől függetlenül a teljes be- 
rüházást 15 év alatt kell amortizálni. Ezt a  vi
szonylag rövid amortizálási időt még abban az 
esetben is fenntarthatjuk, ha szám ításba vett 
kapacitás és számításba ve tt készlet hányado
saként a 15 évet jóval •meghaladó élettartam  
jönne ki. Magától értetődően az üzem élettar
tam a ennél hosszabb kell legyen.

Természetesen a  részletes kutatási fázis le
zárásakor ilyen egyszerűsítés nem engedhető 
meg.

3. Az üzem egy tonna érc kit&melésére és 
feldolgozására eső önköltségét változó kapacitás 
függvényében az 1. ábra szerint becsültük. Mi
vel egyéb adatokat is a meglevő színesfémére 
bányászatához hasonlítottuk, a várható önkölt
séget a gyöngyösoroszi önköltség hányadában 
fejeztük ki.

Számításaink alapján kapott önköltségada- 
tokiat ellenőriztük azzal a  form ulával is, melyet 
a  szénbányászatban alkalmaznak az önköltség, 
telepmélység és telepvastagság függvényében 
való megállapítására.

icbra-
Eqy noqi/rnilysiqú órc tH fordu lás vórtiotó önkölttdqa

ako p o d tó ) jüq*YÓnt/Ít*rt.

A szám ításnál közepes telepmélységet vet
tünk figyelembe. Az ércbányászati viszonyok 
között nem kell szám olnunk a biztosítás, a víz
emelés és gázkitörésveszély olyan m értékű nö
vekedésével, m int a szénbányászatban. Az át
szám ított adatokat 0,75 arányossági tényező fi
gyelembevételével koordináltuk az ércbányá
szati viszonyokra. A dúsító üzemnél bővítési 
egységnek egy még korszerű, de kis üzem ka
pacitást tekintettük, az önköltség kapacitás 
függvényében felrajzolt görbéjének „fogazott- 
sága” ezen számításmód következménye.

Az ábrából látható, hogy az önköltség az 
elérhető optimális kapacitás függvényében je
lentős m értékben csökken, gyengébb érc k iter
melése tehá t csak nagy term elési kapacitású 
üzem esetében képzelhető el.

4. Az érc várható értéke a  remélhető fém
tartalom  és a becsülhető fém-, illetve érték- 
kihozatal függvénye. Ezt a  vizsgálatot a 7. pont 
alatt több változatban készítettük el.

Az érc várható értékét — elegendő nagy
ságú érckészlet esetében — a  rem élhető határ- 
költség és fém tartalom  alap ján  ítélhetjük meg. 
A rendelkezésre álló kevés adat birtokában 
az érc potenciális értékét leginkább meg
határozó fém tartalm akat csak igen széles kon
fidencia intervallum  feltételezésével becsül
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hetjük. Az eddigi ásványtársulási vizsgálatok 
csak a fémkihozatalok és színporfóm tartalm ak 
reálisabb becslését teszik lehetővé.

Feltételezésünk alapján legkevésbé ism ert 
az érc várható mennyisége. Az ism ereteink ál
talában nem teszik lehetővé, hogy az előfordu
lás típusát kevés adat alapján határozzuk meg. 
Az 1. ábrán ezért viszonylag kis kapacitású 
üzem létesítését is feltételeztük. Előfordulhat 
ugyanis, hogy az éroesedés típusa csak kisebb 
tömbök dúsabb közeinek lem űvelését teszi m ajd 
lehetővé, viszonylag kis kapacitással. Igen dús 
érctestek esetében kis kapacitású üzem is jöve
delmező lehet. A 2. ábrán feltün tettük  a világ 
egynéhány tarkaérc előfordulásának kiaknázá
sára létesített üzem feldolgozó kapacitását, az 
ólomegyenértéikszámban kifejezett fém tartalom  
függvényében. Az ábrán feltün tettük  a felté
telezéseink szerint várható fém tartalom nak 
konfidencia intervallum át. E szerint az előfor
dulás fém tartalm a a  leggyakoribb fém tartalom

tartom ányra esik, m űrevalóságát a várható ka
pacitás és önköltség, tehát legfőképpen az elő
fordulás nagysága dönti el. Az ábrán fém tana - 
lomegységnek a gyöngyösoroszi K áröly-telér 
egyenértékfém tartalm át vettük. A 2. és 4. jelű 
egyenesek a  legkisebb fém tartalm ú m űvelt elő
fordulások fém tartalom  kapacitás összefüg
gését jelölik. A 3. egyenes m entén a  válságos 
időket is átvészelt üzemek helyezkednek el, míg 
az 5. gjörbe az átlagot jelöli. Az ábrából k itű
nik, hogy az előfordulás az átlag alapján fém- 
tartalom  szem pontjából a jobbak közé tartozik.

5. Az alapszám ításoknál abból a  jelenlegi 
tényből kellett kiindulni, hogy Magyarországon 
gyákorlatilag nincs nehézszínesfémkohászat. Ki
adások között ezért nemcsak a kohászati költ
séget szám oltuk fel, hanem  a szállítási költsé
get is figyelembe vettük. A szállításnál köze
pes szállítási távolsággal elérhető európai kohót 
vettünk  figyelembe.

6. Ha a számításoknál feltételezett átlagos
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3. á b r a .
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|  ©  önköltség ideqen k o h ó v a l io  y9-os eszközlekö tésse l, 

db k o h ó te rm é k e k  ( fe m e k )  é r té k e .
~  alacsony fém árakkal.





ércvastagságot vesszük figyelembe, akikor, hogy 
a  2. ábrán feltün tete tt feltehetően gazdaságo
sabb — tehát átlagnál jobb üzemeknek megfe
lelő fém tartalom  — kapacitás összefüggés ki 
legyen elégítve, a  szám ításba vett param éterek
kel rendelkező és m űrevalónak m inősített érc- 
készletet legalább 1,2 km 2 területen  kell meg
találnunk. 500 m-es hálót véve figyelembe és 
feltételezve, hogy a fúrások 50% -a lesz produk
tív, felderítő kutatásokra 25 e.fm fúrólyuk 
szükséges. A  teljes m egkutatásra további 20—50 
e.fm fúrólyukat kell figyelembe vennünk, ami 
azt jelenti, hogy felderítő kutatások után  még 
további 40—200% kutatási költség fog felme
rülni, attól függően, hogy milyen lesz az ered
m ények szóródása. Feltételezhető az is, hogy 
az éreelőfordulás típusának és legfontosabb pa
ram éterének m egálapítására kutató aknát kell 
mélyíteni.

7. A kutatás alapján várható ércm ennyi
ségét, fém tartalm át és ezek figyelembevételével 
remélhető árbevételt a logaritmusok átlagolásá
val és az 1. ábra önköltségadatai szerint számol
tuk ki. A számítás eredm ényeit a 3-as ábrán 
tün tettük  fel. Az ábrára felv ittük  először az 
önköltséget. Ehhez a költséghez hozzászámoltuk 
a kohósítási költség 90%-át, m ert feltételeztük, 
hogy a kohósítási költségben a  kohóknál körül
belül 10%-os jövedelmezőség valósul meg. A 
kohósítási költség 10%-át és a  szállítási költsé
get külön m utatjuk  ki az ábrán. Ezek után fel
rajzoltuk az alábbi költségek 5%, illetve 10%-os 
eszközlekötéssel növelt értéket is.

A számításokat négyféle fém tartalom  és 
kétféle fém ár változatban készítettük el. Az 
alapszám ításokat az 1. és 2. m ellékletben meg
állapított legvalószínűbb átlagárakkal végeztük 
el. A másik változatban igyekeztünk a  várható 
legkedvezőtlenebb árviszonyokat is figyelembe 
venni, ezért a 2. m elléklet alacsony fém árak 
átlagértékével számoltuk. Vélem ényünk szerint 
az első változat tartalm azza a  reális gazdasági 
számítást, a  második változat a rra  az esetre ad 
tájékoztatást, hogy a legkedvezőtlenebb fém 
árak időszakában az üzemtől m ilyen gazdasá
gosságot lehet megkövetelni.

A 3. ábrán az önköltség és árbevétel kap
csolatát a kapacitás és az érc fém tartalom  függ
vényében ábrázoltuk. A fém tartalm at fémek 
ezüst egyenértéíkével fejeztük ki, a legkisebb 
fém tartalom  ezüst egyenértékét véve egység
nek.

Az árbevétel (fémek értékének) változását 
a fém tartalom  függvényében egy paraboloid áb
rázolja. Az önköltséget ugyancsak a fém tarta
lom és kapacitás függvényében gyengén hajlí
to tt nyereg alakú felületek ábrázolják. A para
boloid és nyereg felületdk metszésvonalai ad
ják a különféleképpen értelm ezett jövedelme
zőségi szinteket. Vastagabb vonallal jelöltük a 
szállítási költség nélküli önköltséget (saját ko
hó), valam int ugyanennek 5%-os eszközlekötés

sel figyelembe vett változatát. A 3. ábrából lá t
ható, hogy az átlag fém tartalm ak alapján és á t
lagos term elési költségek figyelembevételével 
számolt gazdasági eredm ény m inden kapacitás 
értéknél pozitív. Legkedvezőtlenebb árak ese
tében az átlagos fém tartalm ak alapján számol
ható árbevétel 10%-os eszközlékötés esetében 
nem biztosítja az üzem jövedelmezőségét, de 
eszközlekötés figyelembevétele nélkül, igen.

A gazdaságosság csak a várható átlagnál 
gyengébb fém tartalm ak esetében kétséges, ezért 
az ábrán az átlagnál jobb fém tartalm ak válto
zatát elhagytuk. Feltételezve, hogy az önkölt
ség szám ításánál is elkövettünk hibát, a kohó
sítási költséggel növelt term elési költség 90 és 
115%-ának megfelelő értékét, m int valószínű 
term elési költségterületet vettük figyelembe. A 
kohósítási költséggel növelt önköltség és a fé
mek értékének egybevetése azt m utatják, hogy 
a feltételezett számadatok helyessége esetében 
még a várható legalacsonyabb fém tartalm ak 
m ellett is kb. négyszeres kapacitásegység mel
le tt gazdaságos az üzem akkor, ha saját kohó
val kooperálva dolgozik, tehát a kohó jövedel
mét és a szállítási költséget nem tekintjük költ
ségnek. Az értékek interpolálásával körülbelül 
5.6-szoros kapacitásegységnél a  minimális fém 
tartalom. m ellett is a fém ek értékével m egtérül 
a teljes term elési költség, kohósítási költség és 
a beruházási költség kam atm entes értéke. A 
leggyengébb fém tartalom nál jobb fém tartalm ak 
esetében term észetesen m ár a számításba vehe
tő legnagyobb (15%-kal növelt) önköltségek 
esetében is gazdaságosnak mutatkozik az üzem.

Konfidtnctü inttrrolvm rátloiosa o produktív filros&t 
szamára!.

í  l él  Cink
i  t t e . i i . .

\
\  ■ .

■ - * — ■— • .
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A 4. ábrán feltün tettük  a  fémek értékében 
megvalósuló árbevétel konfidencia intervallu
m ának változását a rendelkezésre álló adatok 
szám ának növekedése esetében. Ennél a  számí
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tásnál feltételeztük, hogy a fém tartalm ak vari- 
anciája nem változik. Teljesen önkényesen, az 
árbevétel konfidencia intervallum ának változá
sát a feltételezett átlaghoz viszonyítottuk. Az á t
lagérték term észetesen a feltételezett adatokból 
számolható konfidencia intervallum on belül el- 
helyezkedhetik. Azon legkedvezőtlenebb esetet 
tételezve fel, hogy a felderítő kutatás befeje
zése után az új konfidencia intervallum  leg
rosszabb értéke azonos lesz a jelenleginek a 
legrosszabb értékével, kapunk egy várható leg
kedvezőtlenebb átlagértéket. Ezzel az átlagér
tékkel számolt árbevételt tek in thetjük  a kutatás 
eredm ényeként rem élhető ércvagyon legkedve
zőtlenebb árbevételének. A 3. ábrán ezt az ér
téket is feltüntettük. Az ábrából kitűnik, hogy 
ebben az esetben nem várhatjuk  azt, hogy az 
üzem jövedelmezősége biztosítsa a 10%-os esz
közlekötést, de szerényebb jövedelmezőséget 
még idegen kohó esetében is biztosít.

III. Eredm ények vizsgálata

A fentiek szerint csak alacsony fém árak 
esetében kell attól tartani, hogy a  feltételezett 
adatok szerint kutatások eredm ényeként olyan 
átlagos fém tartalcm  értéket kapjunk, am elyik 
m ellett az üzem nem gazdaságos. Az üzem jö
vedelmezőségét az a körülm ény dönti el, hogy 
a remélhető érckészlet alapján m ilyen optimális 
üzemnagyságot számolhatunk. Ezt a körülm ényt 
azért tartjuk  fontosnak, m ert rossz magkihoza
tali értékek esetében a fém tartalom  átlagérté
kének számításánál egyes fúrólyukak fém tartal
m ait figyelmen kívül kell (esetleg) hagyni. 
Amennyiben a m inták alapján a fúrólyukra a 
minimális átlag fém tartalm ú értéket elérő fém 
tartalm at számolhatunk, készlet szempontjából 
a fúrólyuk figyelembe vehető. (Ezt az egysze
rűsítést csak igen rossz magkihozatal indokol
hatja.)

További kérdés, hogy felderítő kutatások 
sorozatát m ikor tek in thetjük  befejezettnek és- 
ezt követőleg m ilyen m értékű részletes ku ta
tásra lesz szükség.

A 4-es ábrán feltün tete tt konfidencia in ter
vallum  csökkenés azt m utatja, hogy 12— 15 
számításba vehető eredm ényig a konfidencia 
intervallum  rohamosan csökken, ezt követőleg 
a csökkenés jóval kisebb mértékű.

Az előzőkben feltételeztük, hogy a fúrások 
50%-a pozitív és ez alapján a felderítő kutatás 
szakaszában összesen 25 adatot tarto ttunk  szük
ségesnek. Az ebből adódó körülbelül 12—13 po
zitív fúrási e redm érv  a konfidencia interval
lum. csökkenése alapján m egállapított 15 adat
hoz közelálló érték.

A felderítő kutatási szakaszt tehát m ind

addig szükséges folytatni, amíg 12—15 pozitív 
és úgy vastagság, m int fém tartalom  szempont
jából értékelhető fúrási adat rendelkezésünkre 
nem áll.

Itt szükséges felhívni a figyelmet arra, 
hogy ebben az esetben pozitív fúrási adatról 
van szó, tehát nem kell megkövetelni azt, hogy 
valam ilyen előre m eghatározott háló szerinti 
m élyfúrási pontok valam ennyi helyén fúrólyu
kat m élyítsünk le.

Az ilyen jellegű kutatásnál, ahol a fúrási 
adatok számának növelése a becslés pontossá
gának fokozása m iatt szükséges, igen nagy je 
lentőségű és a kutatási költségek jelentős csök
kentését eredm ényezheti többszörös tervszerű 
ferdítéssel végzett fúrás. Előzetes számítások 
szerint egy m élyfúrási ponton két tervszerű fer
dítéssel kapott három  adat költsége csak 2,5 fúrás 
költségének felel meg. A figyelembe vett 12 po
zitív fúrási eredm ényt tehát m egkaphatjuk 4 
fúrólyukkal és eközben 2 fúrólyuk költsége 
m egtakarítható. Természetesen ezt a rendszert, 
csak. azoknál a perem en elhelyezkedő lyukak
nál alkalmazhatjuk, ahol a központos lyuk nem 
zárja ki az érc jelenlétét.

IV. összefoglalás.

A fentiek alapján m egállapíthatjuk, hogy 
egy nagymélységű ércelőfordulás m egkutatásá
nak gazdaságosságát a kutatás hatékonysági 
mutatóival nem lehet megítélni, különösen ak
kor, ha feltételezhető adatok alapján ez a haté
konysági m utató 2,5 és 0 értékek között bár
milyen . értéket felvehet.

Hatékonysági m utató helyett a kutatás fel
tétlenül szükséges m értékét 12 pozitív ered
m ényt biztosító fúrásban kell meghatározni. 
Amennyiben a további fúrások eredményei 
alapján számolható fém tartalom  átlagérték az 
eddigiekhez képest nem romlik, a feldertíő ku
tatási fázis befejezettnek tekinthető akkor, ha 
az érckészlet legalább 6-os kapacitás nagyság
rendű üzem telepítését lehetővé teszi. További 
részletes kutatás csak olyan mértékig lesz szük
séges, ameddig a 95%-os valószínűség figyelem
bevételével számolt fém tartalom  konfidencia 
intervallum  legrosszabb értéke is biztosítja a 
megfelelő gazdaságosságot. (Természetesen a 
rosszabb készletrészek kizárása u tán  megmara
dó készlet- és fém tartalom értékek mellett.)

A felderítő fázisú kutatást abba kell hagy
ni abban az esetben, ha a perem fúrások a ku
tatási terü lete t valam ilyen oldalról úgy lehatá
rolják, hogy a  számolható fém tartalom  és érc- 
mennyiség átlagértékeinek a figyelmbevételével 
gazdaságos bányászatra nem lehet számítani.
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1 melléklet
Szinporok kiértékelési formulái

k' =  ércdúsítási tfémikihozatal %, 
a = férnitartiatam ércben %, g/t, 
b =  iféimiíairtalom színporban %, g/t. 
k = éi'tékikihozatali mutató °/0. 
s =  színpor súlylkihozatala %,
F = fémár 8, t, $ íkg, 
o =  fémár levonás $/t, $/ikg, 
v = fémlevonás (ikdhósítási veszteség) %, 
S == ikoihdsítási és szállítási díj $/t,
A = színpor értéke $/rt,

A = ( F - o ) ( h - v ) j ő -0 - S
( 1 )

sA !oo =  m F fF°><b
(2)

F —o b—v 0 o
~  = « j - b ~  = 4  « /* -?

(3)

1  k - a - g - F /  1 0 0 S \
Töo &' A =  T o  ooo~ v  =  (T-f  'b  )

(4)

b rj-i
a

(3/a)

H = l -
F a - g - T

(5)

ke==k( e ~ b p )
(3/b)

S 'A  1 , TT r- ke- Cl' F  
100 ~  i o i Q k Q h  F ~  10000

(6)

több fém esetében:

s í A í =  cakiQiHiFi
(7)

■p kiQ íAjF'i keiFi
R l=  m »y  =  k ,tF,

(3/c)

jö q2  sí A í =  ! 0j  oi F e , HxF i Z  ( i+ R ) (8)i d j

1 v  „ a _ciikeiFi (  _ , keiFi _
'lOO^1 Sl l ~  10000 V 01 +  Z  keíF í Ql

^  (8 a)

Fentieken kívül figyelembe kell 
„h” hígulási m utatót.

venni a

2. melléklet

Fémek értékének meghatározására szolgáié 
legmegfelelőbb mutató 

a fémek ezüst egyenértéke

Közismert tény, hogy a fémek ára igen 
széles határok között változik. Az is k im utatott 
törvényszerűség, hogy a fém árak változás-pe
riódusa 12—18 év.

Az alábbiakban nem célunk a  fém ár vál
tozás okainak vizsgálata, hanem egy olyan m u
tatószám keresése, am elyik ' nehézszínesfémére 
bányászati gazdasági vizsgálatok céljára a fém 
árak változásától legnagyobb m értékben függet
len ített értékm érőt biztosít. A fém árak 15—20, 
vagy hosszabb időszakra számolt átlagértékét, 
vagy akár 15—20 éves időszakra számolt moz
gó átlagot nem lehet megfelelő értékmérőnek 
tekinteni, m ert a  fémek értékét kifejező devi
zák közben infláción m ennek keresztül. Az in
fláció kiszűrése m inden esetben szükséges. Kü
lönböző szerzők vélem énye e lté r abban a  te
kintetben, hogy a  pénznemek elértéktelenedé
sét m ilyen mutatószám alapján legcélszerűbb 
kiszűrni. Egyesek szerint az iparcikkek nagy
kereskedelmi árindexe tükrözi legjobban az 
egyes pénznemék vásárlóértékének változását. 
Ezen tényező kiküszöbölése érdekében egy 
olyan fém et kerestünk, amelyik értékének vál
tozása viszonylag megközelíti a pénznemek ér
tékének vátlozását.

A II/l. ábrán az ezüst New-York-i és 
London-i fémtözsdei jegyzés szerinti értékének 
változását tün tettük  fel 1900— 1965. években. 
Ugyanezen ábrán feltün tettük  az USA dollár 
és az angol font értékének változását is az ipar
cikkek nagykereskedelmi árindexe alapján. Az 
ábrából látható, hogy az ezüst értéke az il
lető pénznem értékének változása körül inga
dozik. Az ezüst árának növekedése általában az 
illető pénznem rom lásának előjele. Fenti vizsgá
lat u tán  kiszámoltuk, hogy a londoni fémtőzsde 
évi jegyzésátlagai alapján az egyes években 
egy-egy tonna réz, ólom, illetve cink ára hány 
kg ezüst árával egyenértékű. A számítás alap
ján  m egállapítottuk, hogy míg az egyes fémek 
árai olyan változáson m ennek keresztül, hogy 
a  legnagyobb ár a legkisebb árnak 15—22-sze- 
rese, addig az ezüst kg/tonna fém érték mérő
nek változása réz esetében 9,8, ólom esetében 
4,7, cink esetében 5,7-szeres határok között vál
tozik. Kiszámolva az ezüstben kifejezett fém
értékek 15 éves mozgó átlagát, azt tapasztaljuk, 
hogy ez a  mozgó átlag az 1900—1964-ig terje 
dő időszak átlagértéke körül réz esetében 22%- 
kal, ólom esetében 20%-kal, cink esetében 20%- 
változik.
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A II/2. ábrán bem utatjuk  a  fémek ezüst ér
tékben kifejezett 15 éves átlagértékének válto
zását 1920— 1984. évek között. Kiszámoltuk a 
változás lineáris trend jé t is, s m indhárom  fém re 
vonatkozólag fe ltün te ttük  az ábrán. Az ábrából 
kitűnik, hogy a  15 éves mozgó átlag a lineáris 
trend vonal m ellett 30 éves periódusokban vál
tozik úgy, hogy a minimális fém árak időszaka 
7 évre, a  csökkenő 5 évre tehető, a növekvő ár 
7 évre és az áraik m axim um a 10—11 éves idő
szakra becsülhető.

Fentiek alapján gazdasági számítások cél
jára legalkalm asabb m utatónak a II/2. ábrán

feltün te te tt trend  alapján számolható átlagér
téket tartjuk . Kielégítő biztonságúnak tartjuk  
a gazdaságossági számítást akkor, ha az így 
számolható trend  értéktől való eltérést ugyan
csak az eddigi maximális eltérések a lap ján  ólom 
esetében 20“, o-osnak, cink esetében 20%-osnak, 
réz esetében 22%-osnak tételezzük fel.

A fen ti számítás után a fémek értékének 
m egállapításához az ezüst árának a szám ítás a l
kalm ával jegyzett értékét vesszük figyelembe. 
Az ezüst á r bárm ilyen átlagolása a  pénznem 
devalvációjának tényét ism ét elkendőzné és így 
nem a megfelelő értékm érőt kapnánk.

2/1. táblázat

Színesfém ek értékm utatói

Réz Ölöm Horgany Ezüst

Legnagyobb fém ár éve 1965 1951 ■ 1951

értéke L/lg t , d/ot 650.— 162.20 171.81 111.92

értéke 1962. évi $/t. $/kg 1700.— 600.5 636.3 36.15

Legkisebb fém ár éve 1934 1902 1931 1931

értéke L/lg t , d/ot 30.32 11.26 12.44 14.56

értéke 1962. évi $/t. $/:kg 202.0 118.1 77.8 10.32

Legnagyobb ezüst egyenérték éve 1955 1948 1915

. értéke 34.62 16.18 21.48

Legkisebb ezüstegyenérték éve 1935 1901 1935

értéke 8.39 3.49 3.72

Átlagos ezüstegyenérték 1950—1964. évek átlagában 23.940 9.272 9.230

1945—1964. 22.621 10,016 9.578

1935—1964. „ 20.703 9.072 8.741

1925—1964. „ 19.264 8.451 8.361

1915—1964. „ 18.959 7.918 8.587

1905—1964. „ 18.994 7.356 8.294

1900—1964. „ 18.915 7.079 8.102 5.31

Évi fém értéknövekedés 1932. év  u tán 0.0,809 0.0974 0.0329 0.1167916

0.081 0.077 0.033 0.117
A trend  függvény a lap ján  szám olt érték  1964. évre 21.503 10.196 0.15 9.05
Tényleges é rték  1964. évben 23.86 6.86 8.01 14.52
A 15 éves átlagok trend  szerinti érték tő l való m axim ális 

eltérése, trendérték  százalékában 22.0 20.3 20.6

Tizenötéves átlag várha tó  értéke 1970. évre 22.0 10.8 9.3

15 éves átlag  várha tó  m inim ális értéke 1970. évre 17.20 8.6 7.4

1970. évben várható  15 éves átlag  $ értéke (40.656 $/kg) 699.28 349.64 300.85

1970. évben várható  15 éves átlag  k e rek íte tt é rt. $/t. 700.— 350.0 300.0

V árható fém ár F t értéke 60 F t/$ alapon 42.000 21.000 18.000

Várható fém ár F t értéke 80 F t/$ alapon 56.000 28.000 24.000
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Fenti számítások alapján egy 1970-re be
csülhető fém értékelést a 2/1. táblázat ta r ta l
mazza. A táblázat tartalm azza a jelenlegi ezüst
ár m ellett a  60, illetve 80 F t/dollár deviza szor
zóval számolható F t fém árat is. A táblázatbeli 
értékék alkalm azása esetében az egyes rövidebb 
időszakok, évek, negyedévek fém árai lehetnek 
jóval kisebbek, vagy nagyobbak is, m int a táb 
lázatban m egadott szám ításba veendő legkisebb 
érték, de 15 év átlagában (egy bánya, minimális 
élettartam a) nem  kell a rra  számolni, hogy a 
fém árak átlaga a  m egadott értéknél kisebb lesz.

Helyesebb lenne trend  értéktől való elté
rés négyzetének átlagával számolni á  várható 
trendérték  konfidencia intervallum át, de a leg
nagyobb eltérés figyelem bevétele nagyobb biz
tonságot nyújt.

Kiszámoltuk az ezüstegyenérték 15 éves 
mozgás átlagát a várható időre, tehát a vizsgá
lat évét kitevő időszakra. Az e lm últ időszak és

következő időszak 15 éves átlagai között a  leg
nagyobb negatív irányú eltérés réz esetében 
18%, cink esetében 27%, ólom esetében csak 
8%. A legalacsonyabb árszintek átlagértéket 
megfelelő biztonsággal kapjuk, ha a  trend sze
rin ti értékből a  20%-ot levonjuk.
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