
Bauxítkészletek elektronikus módszerű számítása
írta: Szabó Elemér

Minden hasznosítható ásványi nyersanyag 
kutatásával kapcsolatban egyik fő cél, hogy a 
földtani előfordulási, települési körülm ények 
tisztázásával az ásványi nyersanyag mennyiségi 
és minőségi viszonyairól is tájékozódást nyer
jünk, illetőleg a  kutatás folyam án felgyűlt alap
adatok segítségével készletszámítást végezzünk.

Ezeket, a  gyakran tekintélyes energiát és 
időt lekötő szám ításokat m a m á r  egyes ipar
ágakban, pl. a bauxitkutatás területén  gépesí
teni lehetett, illetőleg, az úgynevezett sokszög- 
módszerű készletszámítást elektronikus mód
szerre lehetett kidolgozni és a  bauxítkészletek 
kiszámításánál sikeresen alkalmazni.

A kidolgozás előzményeit, módszerét, beve
zetését és eredm ényeit a továbbiakban 3 feje
zetben ismertetem.

A tanulm ány először rövid történeti á tte
kintést, ad a bauxitkészletszámí tásokról és az 
elektronikus módszer kiválasztásához legjobban 
megfelelő módszerről.

A második részben a  sokszög módszerű 
elektronikus készletszámítás előkészítését, prog
ramozását, végrehajtását és pontosságát ismer
teti konkrét példákon. Végül a befejező részben 
a  levonható következtetések, gyakorlati tapasz
talatok és a gazdaságosság kérdése kerül tá r
gyalásra.

I. rész

A  bauxitkészletszámítások történeti áttekintése.

A  magyarországi bauxifkészletszámításban 
az 1950-es évek elején kezdődtek a nagyobb- 
méretű, rendszeres kutatások és ezek m egindu
lásával egyidőb'en a korszerű készletszámítások. 
A készletek szám bavételére először a négyszög
módszert és a  háromszögmódszert használták, 
amelyek az 50-es évek elején a bauxit-alum í- 
nium iparágban általánosan elterjedtek.

Egyes zárójelentésékben a földtani tömb,
— függőleges párhuzamos földtani szelvények,
— vízszintes szeletek  ún. rétegvonalas módsze
rével is találkozhatunk, ezek közül azonban 
csak a  földtani tömbmódszer tudott jobban té r t 
hódítani. A többi módszer időigényessége és bo
nyolult volta m ia tt sohasem vált e lterjed té  a 
bauxitkutatás és bányászat területén. Sokszor al
kalm azták gyors és hozzávetőleges készletszá
mításhoz a számtani középarányos módszert is, 
ez azonban leggyakrabban csak szabályos fúrás
hálózat esetén adott kielégítő eredm ényt.

Az 1960-as években a  sokszög módszer és 
a földtani tömbmódszer vált áltlaánosan elter-

jedtté. E kettő  közül is egyre inkább a sok
szögmódszer alkalm azása terén  nyertünk ér
tékes és hasznos tapasztalatokat a gépi készlet- 
számítás szempontjából. A sokszög készletszá
mítási módszer esetében ugyanis — m int isme
retes — 1 fúrás 1 tömböt képvisel minőség és 
vastagság szempontjából, így nagy előnye, hogy 
teljesen szabálytalan fúrási rendszer esetén is 
használható, am ikor a többi módszert nem le
het, vagy nem célszerű alkalmazni. Ezen kívül 
nagy m értékben leegyeszerűsíti az átlagminő
ség kiszám ítását egy-egy készletszámítási töm b
re vonatkoztatva és ez az elektronikus módszer 
esetében a  kiírás szem pontjából egyáltalán nem 
közömbös. A négyszög- vagy háromszög mód
szer elektronikus alkalmazása esetén a kiíratás 
kb. 3—4-szer annyi munkaidő kapacitást igé
nyelne, m int sokszögmódszer esetén.

A sokszögmódszer elektronikus alkalmazá
sának további előnye a gyorsaságon és pontos
ságon kívül abban is megnyilvánul, hogy elő
készítése a töm bhatárok és terü letek  szerkesz
tése ellenére is gyorsabb a többi módszerhez 
képest. I tt ugyanis — m int m ár em lítettük — 
m inden fúrás 1 tömböt képvisel és így a töm 
bökre vonatkoztatva közvetlenül felhasználha
tók átlagszám ításhoz a  laboratórium i 5 kompo- 
nenses bauxitvegyelemzések adatlapjai.

Ezen sok hasznos tulajdonság figyelembe
vételével javasoljuk egyéb hasznos ásványi 
nyersanyagoknál — ahol term észetszerűleg 
ajánlható — a  sokszög módszer elektronikus 
kidolgozását készletek számítására. (Pl. kőszén, 
mangánérc, üveghomok, tűzálló agyag stb.)

A kibernetika fejlődése, a szám ítástechni
kai színvonal általános emelkedése a bauxit
kutatás terü letén  is hasznos segítséget adott. 
Az előzőkben em lítettek alapján az 1960-as 
évek elején m egállapítottuk:
a sokszög-módszer a legalkalmasabb arra, hogy 
elektronikus készletszámítás céljából programo
zásra kidolgozást nyerjen.

Az elektronikus számítógéppel történő bau- 
xitkészletszámítás kérdésének felvetését az Alu
m ínium ipari Tröszt részéről dr. Barnabás K ál
mán  főgeológus javaslata a lapján az te tte  le
hetővé, hogy a  NIM Elektronikus Számoló Köz
pontja 1964-ben nagyteljesítm ényű számítógép 
birtokába, jutott. Á gépen való bonyolult számí
tások elvégzésének lehetősége, a szám ításokat 
és ellenőrzéseket végző betanult alkalmazott 
m atem atikusok és technikusok biztosítékai vol
tak  egy nagyobb m éretű komplex készletszá
mítás gépi úton való elvégzésének.
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II. rész

A sokszögmódszeríí elektronikus bauxitkészlet- 
számítás előkészítése, programozása, a számítá

sok végzése és gyakorlati példákon való 
bemutatása

A Bauxitkutató Vállalat 1963. évtől foglal
kozik a bauxitkészletek elektronikus módsze
rekkel történő kiszám ításának megoldásával.
1963-ban még csak előzetes lépések történtek 
ez irányban. Ekkor Erdélyi Tibor és Köteles 
Károly vállalati geológusok kapták ezt a fel
adatot. Rövid tanulm ányukban a bauxitkészle
tek géppel történő szám ítására lyukszalaggal 
működő elektronikus számológépet javasoltak a 
lyukkártyás rendszerrel szemben. A választott 
út helyes volt, ugyanis később bebizonyosodott, 
hogy olyan komplex számításokat is el kell 
végezni, amelyeket a lyukkártyás gépen gaz
daságtalan lenne, illetve nem is lehetne elvé
gezni egy menetben.

1964- ben sikerült lényegesen előbbre vinni 
a feladat megoldását, Köteles Károly és Szabó 
Elemér együttm űködve Rinágel József alkal
mazott matematikussal (Bányászati Tervező 
Intézet, Budapest) elméletileg kidolgozták a 
bauxitkészletszámításoknak sokszög módszer 
szerinti elektronikus rendszerű számítását, va
lamely nem létező, de a valóságban lehetséges 
leggyakoribb variációk figyelembevételével ti
pizált bauxitlencsére. (B és Ci kategória, kénes 
és normál hauxit, műrevaló és nem m űrevaló 
készletek I—IV. osztályban és ezek kategórián
kénti, valam int osztályonkénti összesítésére a 
minőség AI2O 3, SÍO 2, FeaCh és hányados AI2O 3/  
SÍO2 értékek feltüntetésével).

Ez képezte a kísérleti számítások alapját, 
melyben a bonyolultabb kombinációk, m int pl. 
a kénes nem műrevaló pillérkészet, vagy pl. 
az ércvagyonmentés szempontjából történő ösz- 
szevonások még nem szerepeltek.

A kísérleti számításokat a  program  kidol
gozása és ellenőrzése után a gép kitűnően 
megoldotta. (A kísérleti számításokat és ezzel 
foglalkozó tanulm ányt m ellékelten m utatom  be.)

1965- ben Szabó Elemér és Puskás János 
folytatták az elektronikus készletszámítások tö
kéletesítését. Ezzel kapcsolatban Rinágel Jó
zs ii  alkalmazott matematikussal közösen töké
letesített bauxitfcészletszámítási programot dol
goztak ki, melyben pontosítást nyertek a  minő
ségi osztályok hányados határértékei, differen
ciáltabb készletfelosztás vált lehetővé a pillér 
és a pilléren kívüli felosztással, ezenkívül bizo
nyos speciális települési esetekben ésszerű érc- 
padösszevonnássial, az egyébként kieső készletek 
mentésével ún. ércvagyonmentést lehetett el
végezni a számításokkal.

'I ulajdonképpen a NIM Ipargazdasági és 
Üzemszervezési Intézet Elektronikus Számoló 
Központjában 1964. év folyamán elvégzett pró-

bakészletszámítás jó eredm énye után  vetődött 
fel valamely bauxitelőfordulás zárójelentése 
készletszámításának konkrét formában, elektro
nikus számológépen történő kiszámíttatása. A 
legjobb alkalmat az Iszkaszentgyörgy-Rákhegy 
bauxittelep akkor készülőben levő zárójelenté
sének készletszámítása adta, amely 153 sokszög
tömbjével igen tekintélyes számítási feladatnak 
bizonyult, tehát elektronikus módszerrel való 
elvégeztetésére mennyiségénél fogva, valamint 
számítási variációi m iatt alkalmasnak kínálko
zott.

A készletszámításban az egyes tömböknél a 
következő variációk léphettek fel:

1. B és Ci kategória területe.
2. Pilléren belüli és pilléren kívüli terü- 

létek kategóriák szerinti bontásban.
3. Minőségi osztályok: I. * * 4 5 6

I. osztály AI2O 3 >  46% H = Ü 1 0
II. osztály AI2O3 >  46% H = 7—10

III. osztály AI2O3 >  40% H = 4—7
IV. osztály AI2O3 >  40% H -2 ,6 —4
V. osztály AI2O3 >  35% H = 2,6—<jc

I. +  II. oszt.
III. +  IV. oszt.

I. — IV. oszt.

4. Műrevaló — Nem m űrevaló készletek
Mv. NMv.

minőségi osztályok szerinti bontásban.
5. Kénes (*-gal jelölve) bauxit és nem bau- 

xitanyag közbetelepülésként, valam int normál 
bauxit (nem kénes) minőségi osztályok szerinti 
bontásban.

6. Ércvagyonmentés céljából történő ösz- 
szevonás olyan esetben, amikor 1,0 m-nál ki
sebb vastagságú V. osztályú, vagy VI. osztályú 
ércet von össze a  gép a hozzá kapcsolódó, vagy 
Önmagában 1,0 m -nél kisebb vastagságú ipari, 
vagy V. osztályú érccel úgy, hogy az összevonás 
után az ércpad legalább V. osztálynak megfe
lelő minőséget (AI2O3 tart. Ü 35%) és legalább
1,0 m vastagságot képezzen.

A konkrét számítások elvégzésére a Bauxit
kutató Vállalat előzetes megbeszélések után 
1965. szept. 8-án a NIM Ipargazdasági és Üzem- 
szervezési Intézet Elektronikus Számoló Köz
pontjával szerződést kötött, melyben előzetes 
kalkuláció szerint a számítás 5 óra gépidőt igé
nyelt. A m unka ténylegesen csak 4 óra 7 per
cet vett igénybe.
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Például az Rp—373. sz. fúrás alapadatai:

Pl. =  Rp — 37? 1,81 6392 2468 — 3924 —

327,1—327,5* 47,7 20,9 10,3 1,5 17,2 1
327,5—328,1 47.7 10.3 24,7 1,6 12.3 0
328,1—329,1 47,9 9.9 23,3 1.7 13,0 0
329.1—330,1 50,2 9.8 22,6 1.7 12.7 0
330,1—331.1 38,0 28,4 17,9 1,5 12.3 0
331,1—332.1 38,5 27,0 17,6 1,4 12.0 0

amit sémával helyettesítve a következőképpen 
kell értelmezni:

A számítások elvégzése elő tt az alkalma
zott matematikussal, Rinágel Józseffel együtt 
kidolgozott és ellenőrzött készletezési program 
szám ára elő kellett készítenünk az alapadatokat.

A könnyebb áttekinthetőség céljából a 153 
fúrás közül egy kiragadott fúrásnak a  szüksé
ges form ában előkészített alapadatait mutatom 
be:

=  Fúrás száma

Átlagos 
térfogatsúly 

2 tizedesig 
(105° C-ra 

hev ített állapot)

összes
te rü le t

m 2

T erület m 2

Kénes =  1 
Normál =  0

B. lkat Ci lkat.
P illéren Pilléren

kívül -ben kívül -ben

Mélyésgköz 
m -től m-dg

AI2O3 
súly %

SÍO2 
súly o/0

F e20,3 (TIO2) 
súly % súly %

(Izz, V .)  
súly %

A zárójelbe te tt TiCh és Izz,. veszt, súly
százalékok szerepelnek az 5 komponens labora
tóriumi alapelemzési jegyzéken, ezeket azonban 
a gép a  számításoknál nem veszi figyelembe.

Ez a fonna azt jelentette, hogy a  vegyi la
boratóriumból beérkezett elemzési lapokra a 
közölt séma szerinti sorrendben felírtuk  az 
egyes készletszámítási tömbökre jellemző terü 
let-adatokat, am elyeket hagyományos módszer
rel történt szerkesztés alapján, területm eghatá
rozás (planimetrálás) ú tján  nyertünk. A térfo
gatsúly minden töm bre — tehát az, egész bau- 
xitelőfordulásra azonosnak — jelen példánkban 
1,81-nek vettük. Ez azonban lehet eltérő szám 
is.

A bauxitra vonatkozó S-SCh elemzési ada
tok alapján az egyes mélységközök végén 1-es 
kódszámmal jelöltük meg az 1,5 S03%-ot elérő 
vagy annál nagyobb, illetve a 0,6 Sü/o-ot elérő, 
vagy annál nagyobb értékeket m utató úgyneve
zett kénes bauxitokat, vagy az olyan esetleges 
nem bauxit kőzet jellegű közbeteiepüléseket, 
melyek mészkőtörmelék, dolomittörmelék, vagy 
egyéb nem bauxitos anyag lehetnek. A közölt 
értékek alatti, úgynevezett nem  kénes bauxitok 
kódjele = o.

Az így előkészített alapadatokat, — tekin
tettel arra, hogy a területen  a fúrási kutatás 
akkor még folyam atban volt, — a megállapodás 
szerint 3 részletben bocsátottuk az elektronikus 
módszerű készletszámítást végző Rinágel József 
alkalmazott m atematikus rendelkezésére.

Az első rész 51 fúrást, a második 50, a har
madik rész 52 fúrást tartalm azott.

Az elm ondottakból látható, hogy előkészítő 
rész roppant egyszerű és felhasználható jól ol
vasható form ában a laboratórium i elemzési 
adatlap a megfelelő részek bekeretezésével, kó

dolásával és a területek, valam int téri. súly 
megadásával.

Természetesen ahhoz, hogy az egyes töm
bök területe B-Ci kategória, esetleg pillér — 
nem pillér bontásban pontosan megadható le
gyen, megelőzőleg szükséges a terület pontos 
tektonikai kiértékelése, a  vetődések, a meddő 
zónák beszerkesztése, a  vastagsági adatok, tele
pülési viszonyok, minőségi értékek ellenőrzése 
stb.

A előkészítési részhez hozzátartozik még a 
NIM Elektronikus Számoló Központba e lju tta
to tt ellenőrzött alapadatokról géptávírón kiíra
to tt úgynevezett protokoll (adatlap) visszaellen
őrzése, m ielőtt a gépi számolás elkezdődne. A 
visszaellenőrzést és javítást a megrendelő Bau- 
xitkutató Vállalat végezte el.

A teljesen ellenőrzött és kijavíto tt hibát
lan protokoll a  jó készletszámítási program 
m egléte esetén alkalm as m ár a  gépi számításra. 
Az em lített Iszkaszentgyörgy—Rákhegy bauxit- 
készletszámítás esetében a  számításokat „Natio
nal Elliott 803 B” típusú kis-közepes kapacitású 
elektronikus számológép végezte autokód prog
ramozás szerint.

A gépi számítás m enete a  következő: Mi
után a  fúrási alapadatokat, vagyis a protokollt 
a távgépírón kiírták, további feladat ennek eset
leges javítása u tán  az adatszalag előállítása. Ezt 
az ötcsatornás (ötlyukú) Elliott-kód szerinti Sie
mens író és szalagperforálógépen állítják  elő. 
Az adatszalag form áját és lyukpozicióinak je
lentését. magyarázó ábrán m utatjuk  be. (Lásd 
1. ábrát.)

Egy fúrás teljes alapadatainak beolvasása 
után először a rétegek, rétegpadok kiértékelése 
és k ihatása  lyukszalagra történik meg. A kiér
tékelés u tán  kerül sor az esetleges összevonásra,
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1. sz. m elléklet
A N  A TIO N  A L -E L L IO T T  kódrendszer 

(Az Elliot távgépíró kód)

ffl

^  Kódszám 
aj (decimé
it lis érték)

Lyukszalagon levő 
lyukkom bináció 

(1 : lyuk,
0 : semmi)

blank  (bl) 0 00000 vJ vJ J o
A t 1 00001 G G G G 0
B 2 2 00010 0 0 O 0 0
C * 3 00041 G G O 0 0
D 4 4 00100 G G 0 0 0
E $ 5 00101 G G 0 o 0
F 6 oono G O 0 0 o
G ni 7 00111 G O 0 0 0
H 8 8 01000 0 0 0 0 0
I ’ ffent) 9 01001 G 0 0 o 0
J . (lent) 10 01010 0 0 0 0 0
K 4- 11 01011 G 0 0 0 0
L 12 01100 0 0 0 0 0
M — 13 01101 0 0 0 o 0
N 14 011,10 0 0 0 0 o
O % 15 01111 G 0 0 0 0
P 0 16 10000 • o 0 o o
Q ( 17 10001 0 0 o o 0
K ) 18 1001'Q 0 o o 0 0
S 3 19 1(0011 0 ű 0 0 0
T ? 20 10100 0 0 0 0 o
U 5 21 10101 0 G 0 0 0
V 6 22 10110 0 0 0 0 0
W / 23 10111 0 0 0 0 0
X (a) 24 11000 0 0 o 0 G
Y 9 25 11001 0 0 0 o 0
Z £ 26 11010 0 0 o 0 G

Jelszint (fs) 27 inon 0 0 0 0 0
Szóköz (sp) 28 11100 0 0 0 0 o
Kocsi-vissza (cr) 29 11101 0 0 0 o 0
Soremelés (If) 30 11110 0 0 0 0 0
Betűsziimt ((Is) 31 I l in

majd a  korrigált rétegsor, (rétegpadsor) alapján 
az egyes kategóriák szerinti készletszámításra 
és a járás készletének kiíratására.

Ezzel egyidőben történik  a fúrás készletei
nek hozzáadásával az eddig számolt fúrások te l
jes összegezése is.

A fúrások kiértékelése után az adatszalag 
végén .a vezérlő asztalról történő újraindítással 
a gép a  teljes Összegezést végzi el.

A jelenlegi form ában kidolgozott és töké
letesített bauxitkészletszám ítási elektronikus 
program  módot nyú jt a részletekben történő 
készletszám ításra is, ekkor azonban szükség van 
— az összesítő eredm ények tárolása végett — 
mágnesfilm  használatára. (A mágnesfilm  az 
elektronikus számológép egyik perifériás beren
dezése, m int pl. a  fotocellás beolvasó, a m echa
nikus kiíróberendezés stb.)

Mágnesfilm használata esetén egy fúrási 
alapadat-részt lezáró 1 ( kódjel u tán  egy 60 (  
kód következhet (amennyiben nem használatos 
mágnesűim, ilyen kód használata tilos!). Ilyen 
esetben az illető fúrás kiértékelése és kiírása 
u tán  az addigi fúrások összesítő eredm énye az 
1 ( jelzésű mágnesfilm első 9 blokkjában táro-

1 (jelzésű mágnesfilm első 9 blokkjában táro- 
folyamatosan m űködik).

Célszerű volt kb. 10 fúrásonként különálló 
adatszalagot készíteni, m elynek csak a végén 
szerepelt a  60 ( kód. Ez hárm as célt szolgált: 
egyrészt könnyebb volt az adatokat javítani, 
m ásrészt így megszakítható volt a számítás, 
mely azért volt szükséges, hogy a kiíróból „ki
folyó” tekintélyes m ennyiségű eredm ényszala
got le lehessen szakítani és fel lehessen teker
ni (ilyenformán a teljes számítás befejezésekor 
több tekercsben nyertük  az eredményszalagot). 
Egy tekercsben ugyanis tú l hosszú lett volna 
és nem kezelhető, végül géphiba esetén így mi
nimális számítási idő m ent veszendőbe.

Géphiba esetén (ha a gép megáll és a ve
zérlőasztalon kigyullad a hibajelző lámpa) 
ugyanis csak az „utolsó tekércs” fúrást kell 
megismételni. A több részletben történő fel
dolgozás is az elm ondottak szerint történik.

A program  módot nyú jt korrekcióra is, 
am ennyiben egy fúrás alapadataiban rejlő hiba 
csak a  feldolgozás u tán  derülne ki.

Ekkor az eljárás a következő: megfelelő in
dítás u tán  a mágnesfilmen táro lt összesítő ada
tok autom atikus beolvasást nyernek. Ezután 
kell beolvasni a hibás fúrási alapadatokat ere
deti hibás form ájukban. Ekkor az összegezés 
negatív form ában történik, tehát a hibás fúrá
sok készleteit a gép levonja.

A hibás adatok beolvasása utáni újbóli, 
megfelelő indítással, a m ár jav íto tt fúrások ada
tai alapján normálisan folytatható a számítás.

Az elektronikus módszerű készletszámítást 
alkalm azott m atem atikus vagy technikus végzi. 
A gép bonyolult szerkezetével, ezzel való szá
m olással külön tudomány, a kibernetika foglal
kozik, s ezzel kapcsolatban külön m atematikai 
nyelv, az Algol—60 van leginkább használat
ban.

A következőkben az elvégzett számítások 
néhány alkalmazott földtani vonatkozású kér
dését, az elvégzett számítások pontosságát és 
gazdaságossági kérdéseit ismertetem.

Magyarországon a bauxitkészletek közül 
először az Iszkaszentgyörgy—rákhegyi bauxit- 
előfordulás készleteit számoltuk ki elektronikus 
módszerrel. Éppen ezért, teljes megnyugtatás 
céljából először hagyományos sokszögmódszer
rel is kiszám ítottuk a készleteket, hogy a mód
szerek különbözőségéből eredő esetleges e ltéré
seket részleteiben is nyomon követhessük, tí
pusukat és keletkezésük okait felderítsük és 
megmagyarázzuk.

A konkrét készletszámítási adatok szám- 
tengerének mellőzésével, az eltéréseket figye
lemmel kísérve .csak a m egállapított hibatípu
sokat és az eltérési szélső értékeket ismertetem:

Az eltéréseket figyelemmel kísérve meg
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állapítható volt, hogy azok a típus szerint a 
következők lehetnek :

1. Tizedeshibából eredő készleteltérések  
(± 0,01 ezer tonna minőségi osztályon
ként)
± 0,03 ezer tonnáig összegezéseknél fú
rásonként, kerekítés esetén max. 0,1 
ezer tonna.

2. Tizedeshibából eredő hányados eltérések 
± 0,1, ± 0,3, ebből eredően minőségi 
osztályba, sorolási hányados érték kü
lönbségek, m elyek eredetileg a készle
teknek kategóriákon belüli változását 
nem, de minőségi osztályokon belüli 
megoszlását befolyásolhatták. Pl. 6.97 
hányadost! értéknél az elektronikus gép 
még III. osztályba sorolt a régebbi 
program szerint, a hagyományos mód
szer 7,0 hányadosra való kerekítéssel 
II. osztályba. Ezt a hibát újabb program 
módosítással sikerü lt 'kiküszöbölni. Erre 
később még' visszatérünk.

3. l.fí m -nél kisebb vastagságú V. osztá
lyú  érc készletadat eltérései, abból ere
dően. hogy az elektronikus számológép 
nem számolta ezeket még akkor sem. 
ha azok 1.0 m vagy annál nagyobb vas
tagságú ipari ércpacihoz közvetlenül 
kapcsolódtak.

4. Készletadateltérés ércvagyonmentésnél 
több esetben, — amikor az hagyomá
nyos módszerű szám ításnál ésszerűnek 
látszott, a gép nem vonta össze az ösz- 
szevonható ércpadokat.

5. V  égösszeaezési készletadat eltérések  a 
tizedesek halm ozott kerekítési hibából a 
hagyományos módszerhez képest. (Na
gyobb m ennyiségeknél pl. több millió 
tonnás készleteknél és több száz össze- 
gezési tétel esetén az eltérés m értéke 
eléri a ± 2,0—3,0 ezer tonnát.)

6. Végösszegezési átlagminőség-adat e lté
rések, ha a hibalehetőségek egyirány- 
ban hatnak  és így akkum ulálódnak 
(± 0,4%).

Ahhoz, hogy ezeket az eltéréstípusokat ki 
lehessen szűrni, meg lehessen állapítani, közvet
len összehasonlíthatóság céljából az elektroni
kus módszerrel szám ított készletadatokat a ha
gyományos módszer form ájában kellett k ife
jeznünk.

Az előbb em lített eltéréstípusok sorrendjé
ben, ezek okainak m agyarázatát röviden a kö
vetkezőképpen világítom meg:

í. A National E lliott 803 B típusú prog
ram vezéreit digitális elektronikus szá
mológépben a számokat elektronikus je 
lek, impulzusok reprezentálják. Ezért a 
számoknak a  számológépben való ábrá
zolására azt a  szám rendszert választot
ták, am elyben bárm ely szám jellem zé
sére elegendő olyan jelsorozat, amely 
csak két, egymástól eltérő jelet ta rta l
maz.
Ilyen szám rendszer pedig pontosan a 
kettes számrendszer, ezért a  számoló
gépen a  számok kettes számrendszerben 
kerülnek ábrázolásra. A kettes szám- 
rendszer két jegye közül a „0” az im
pulzus hiányát, az „1” az impulzust je 
lenti. Ilyen alapon tehát lényegesen na
gyobb pontossággal végzi a gép a szá
mítási feladatokat, m int a hagyományos 
módszer. Ebből következik, hogy az ér
tékek több tizedes pontossággal (4—9 
tizedesig) kerülnek a további m űvele
tekbe, ugyanakkor kívánságunkra csak 
2 tizedesig vannak kinyomtatva. 
Ellenőrzésünk során m inden alkalommal 
m egnéztük eltérés esetén a pontosítást 
4 tizedesig, s az eredm ények így m ár 

- kitűnően egyeztek.
2. A hányados határokat programozás

nál először: 2.6
4.0
7.0

és 10,0 értékeknél vettük fel, 
és hogyha csak 4 tizedeséig való számo
lást vesszük alapul, akkor is ezek:

2.6000
4.0000
7.0000

és 10,0000-nak felel meg, tehát 
6,9689 elektronikusan számolt hányados 
érték, ami nyom tatásban 6,97-et ad, 
csak III. osztályba való sorolást jelent, 
míg hagyományos módszernél ez m ár 
II. osztályba sorolandó. (Kerekítve 
ugyanis 6,97 = 7,0).
Ebből a hányadosérték pontatlanságból 
eredő hibalehetőséget későbbi program - 
változtatással teljesen kiküszöböltük, 
m ert a 2,6—4,0—7,0 és 10,0 hányados 
határértékeket 2,55—3.95—6,95 és 9,95 
értékekre változtattuk.

3. Az V. osztályú készletek számolási tö
kéletesítése a  jelenleg érvényben levő 
kondíciók szempontjából egyelőre pon
tosítást nem igényel.

4. Az úgynevezett ércvagyonmentés külön
böző esetei jelenleg még a legtöbb szub
jektív  m egítélést tartalm azó tételek, m e
lyek m atem atikailag még nem voltak 
eddig egyértelm űen megfogalmazhatók, 
mivel az ércvagyonmentés sokféle
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esetét igen nehéz egyértelm űen szabá
lyozni.

5. A nagy pontossággal való számolás ma
tem atikai törvényszerűségéből adódnak 
ezek a kis eltérések a kerekített érté
kekhez képest. Elhagyásuk, kiküszöbö
lésük az elektronikus készletszámítás 
jellegéből kifolyólag nem érhető el. Az 
eltérés m ennyisége a készletek abszolút 
szám értékéhez képest elenyészően ki
csiny (kb. 0,0005%), ami elhanyagol
ható. Természetesen az elektronikus 
számítási adat a  pontosabb.

6. A végösszegnél jelentkező átlagminőség 
eltérések m ár jelentősebbek. (±0,4%  kö
rül is lehet.) Ezek szintén halm ozott és 
kerekített adatok többszörösen is leke
rekített értékeinek visszaosztásából ere 
dő eltérések. A z  elektronikus készlet
számítás ism ét sokkal pontosabb érték
kel számol, úgy a  súlyszámok, m int pe
dig a  készletek tekintetében, ebből kö
vetkezik, hogy ezek visszaosztásából ka
pott átlagminőség adatok is reálisabbak, 
pontosabbak, jobban képviselik az átla
got, m int a hagyományos módszer ada
tai. M indenesetre figyelem re méltó e l
térések is adódhatnak, különösen a  jó
minőségű (I. és II. oszt.) bauxit átlag
minőségeknél, a kovasavhányadosok ha
gyományos módszerrel számolt megfe- 
lelelő értékeivel való összehasonlítás 
esetén.

Végezetül néhány szóban összefoglaljuk, a 
számítások gazdaságosságára te tt m egállapítá
sainkat.

III. rész.

Az Iszkaszentgyörgy—Rákhegy bauxitkész- 
leteinek elektronikus módszerű szám ítása a gép
időt, az előkészítést, végső technikai szerkesztés 
teljes m unkaidejét és költségeit is beleszámítva 
17,200,— Ft-ot te t t  ki. Ebben az összegben, — 
tekintettel arra, hogy a NIM Elektronikus Szá
moló Központ a k iíratásért kiírási d íjat és pa
pírköltséget nem számolt fel — benne foglalta
tik  a papírköltség és kiírás is. Az elektronikus 
készletszámítás gépideje 4 óra 7 perc volt, elő
készítéssel és végső összeállítással együtt kb. 3 
szem élyre 1/2 hónapot vett igénybe.

Ugyanerre a bauxitelőfordulásra az össze
hasonlítás elvégezhetősége céljából elkészített 
hagyományos módszerű készletszámítás teljes 
költsége (5 főre számítva, + gépelési és papír- 
költség kb. 7,700 Ft.

Ebből az összehasonlításból az derül ki, 
hogy míg az elektronikus módszerre fordított 
összeg a kb. 3,000 F t kísérleti számítási összeg 
levonása u tán  14,200 Ft körül mozog, addig' a 
hagyományos módszerre fordított összeg kb. en
nek a fele (53,9%-a).

Látszatra ez a  hagyományos módszer to
vábbi alkalmazásának gazdaságossága mellett 
szól, de meg kell jegyeznünk, ho«y ez csak lát
szat. Nem szabad m egfeledkeznünk arról sem. 
hogy ilyen m unka esetében nem elhanyagol
ható az az időmegtakarítás és a más téren ez 
idő ala tt elvégzett munka, am it az elektronikus 
módszerű készletszámítás szerint 1-1 főre ve
títve a következő:

Az összehasonlítás alapját képező főbb 
költségek a következők voltak:

Hagyományos módszernél:

Költség Ft

a) Tömbszerkesztés (vezetőzónák, pillér,
kategória) stb. 400,—

b) Területszámítás tömbönként (pil
lér +  kategória) planim etrálással 1.100.—

c) Területszám ítás ellenőrzése 200.—
tí) Átlagszámítások elkészítése 1.095.—
ej Átlagszámítások ellenőrzése 730,—
f) Készletszámítás elvégzése kézi-

és villanyszorzógéppel 876,—
g) Készletszámítás ellenőrzése kézi

ás villanyszorzógépekkel 730,—
h) Számítások ellenőrző felülvizsgálata 200.—
i) Alapelemzések legépeltetése 300.—
j) Összeolvasás, gépelés ellenőrzése 146.—

k) H ibajavítás írógéppel, lapszámozás 50,—
l) Átlagszámítások hagyományos for

m ában való legépelése 300,—
m) Az átlagszám ítások gépelt anyagá

nak összeolvasása, javítása 300,—
n) H ibajavítás géppel, lapszámozás 100,—
o) Készletszámítások hagyományos

form ában való legépelése 500,—
p) A gépelt készletszámítási anyag

összeolvasása, kijavítása 146,—
q) Hibajavítás géppel és lapszámozás 50,—
r) Technikai szerkesztés, összeállítás 73,—
s) G éppapír költség 5 példányra 175,—

Összes költség: 7.671,—
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Elektronikus m ódszerrel: 

a; Tömbszerkesztés (vetőzónák, pii-
lér, kategória stb.) 400,—

b) Területszám ítás töm bönként pia-
nim etrálással (pillér 4- kategória) 1.100,—

c) Területszámítás ellenőrzése 200,—

d) Program  előkészítő, megbeszélő 
tárgyalások, anyag elkészítése elek
tronikus számításra, kiszállások
Balatonalm ádi—Budapest 2.400,—

e) A számításokhoz szükséges tény-
leges gépidő 12.350,—

f) Alapelemzések legépelése 300,—
g) Összeolvasás, ellenőrzés 146,—

h) Hibajavítás géppel, lapszámozás 50,—

i) Végső ellenőrzés, összeolvasás, 
szétvágás, technikai szerkesztés.
összeállítás 240,—

Ebből kísérleti számítások költsége 3.000,—

összes költség 17.200 —

Ténylegesen ráfordíto tt összeg 14.200,—
1 geológustechnikusra ve títe tt időkü

lönbözet 49 nap

1 geológusra ve títe tt időkülönbözet 13 nap

1 gépírónőre ve títe tt időkülönbözet 19 nap

Összes halm ozott időkülönbözet 81 nap

Végezetül még összehasonlításképpen csak 
annyit, hogy megfelelő előkészítés esetén ha
sonló nagyságú (kb. 150 fúrásból álló) készlet

számítás az utolsó vegyelemzés kézhezkapásá-
tól szám ított 2 héten belül teljesen készen, ösz- 
szegezve, ellenőrizve és legépelve rendelkezésre 
állhat, ezzel szemben a  hagyományos módszer
rel hasonló precizitással számolva ugyanez leg
alább 3—4 hónapot venne igénybe.

Összegezve a leírottakat, jelenleg a ba-uxit- 
készletek elektronikus sokszög módszerű kész
letszám ítása nagyobb előfordulások esetében, 
m elyek legalább 100 produktív fúrást ta rta l
maznak, kifizetődő, gazdaságosnak m ondható és 
pontos eredm ényt szolgáltató megoldott kérdés.

Az Iszkaszentgyörgy—Rákhegy bauxitkész- 
letszám ítása óta, m ár újabb nagy bauxittelep- 
nek a Halimba—V. bauxitteleprésznek is ezzel 
a módszerrel szám ítottuk ki a készleteit. Még 
az idén az Iszkaszentgyörgy Bitó—II. bauxit- 
teleprész készletszám tíását is így végezzük.

1. Erdélyi Tibor— Köteles Károly: A  bauxitkészletek
szám ításának elektronikus számológépekkel tö r
ténő elvégeztetésének lehetőségei. Kézirat. 1963. 
Bauxifkutiató V állalat, Balatonalm ádi.

2. Köteles Károly— Szabó Elemér: Tanulm ány a bau-
xitlkészletek szám ításának elektronikus számoló
géppel tö rténő  végzéséről. Kéziirat. 1964. Bauxit- 
küitató V állalat, Balatonalm ádi.

3. Szabó Elemér— Puskás János: A) K iértékelő jelentés
az  elektronikus bauxitkészletszám ítási módszer 
továbbfejlesztéséről a zárójelentésekben közölt 
táblázatokra. B) G raphom at. Kézirat. 1965. Biau- 
x itku tató  V állalat, Balatonialmádi.

4. Fölsz A ttila— Rinágel József: K ülfejtés m axim ális
ipari szén vagyonának elektronikus számológépen 
történő m eghatározására szénminősógi feltételek 
esetén. K ülönlenyom at. 1965.

5. Autókód-program ozás. A  Nationjal-Elliotit 80)3 B
program vezéreit digitális elektronikus számoló
gép A 103 jelzésű lautokódja. 1964. Budapest. 
K ülönlenyom at. NIM Ipargazdasági és Üzem- 
szervezési Intézet.
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