
Elméleti és nulla vastagság értékek használata 
a készletszámításban

.írta: Barabás Antal

Hasznosítható ásványi nyersanyagkészlete
ink számbavétele az utóbbi években —  az 
egyre növekvő számban benyújtott kutatási 
jelentések és készletszámítások tanúsága sze
rint —  jelentős fejlődésen ment keresztül. Ez 
a fejlődés nemcsak azon mérhető le, hogy az 
elvégzett számítások inkább csak javításra, 
mint átdolgozásra kerültek, hanem azon is, 
hogy egyre nagyobb és —  ami szintén lényeges 
—  állandóbb a kamerális munkákkal foglal
kozó geológusok száma. Ez a körülmény lehe
tővé tette, hogy a kutatás eredményeinek érté
kelésével mind rendszeresebben foglalkozhas
sanak és így a készletszámítás terén is egyre 
elmélyültebb munkát végezhessenek. Nagy 
mértékben hozzájárul ehhez még a készletszá
mítás alapját képező kutatás határozott fejlő
dése is (hálózatos telepítés, megfelelő kivitele
zés).

A  fejlődés természetes következménye, 
hogy a készletszámítással szemben felmerülő 
észrevételek egyre inkább elvi jellegűvé vál
nak. Ezek közé kell sorolnunk az elméleti és 
nulla vastag értékek készletszámításban történő 
szerepeltetését is.

Elméleti vastagság értékeken általában a 
konkrét tényekre nem támaszkodó, rendszerint 
a vastagságvonalas térképről átvett értékeket, 
nulla vastagságon pedig ásványi nyersanyagot 
nem tartalmazó (meddő), vagy a készletszámí
tásnál figyelembe már nem vehető (gyakorlati
lag tehát ugyancsak m^ddő) kutatólétesítmé
nyek adatait értjük.

Mindkettőnek a készletszámítási tömbát- 
lagvastagságok megállapításánál van (döntő) 
szerepe. Csak amíg az előbbi bizonyos" (főleg 
peremi) esetekbén kellő körültekintéssel fel
használható, addig az utóbbi már egyáltalán 
nem. Mivel a készletszámítási tömbök átlag
vastagságára, s ezen keresztül a készletek 
mennyiségére gyakorolt hatásuk nem mindenki 
előtt egyértelmű —  elsősorban az elméleti vas
tagságén ékekre áll ez — , ezért célszerűnek lát
szik mindkét kérdést részletesebben megvizs
gálni, ill. néhány, az OÁB által letárgyalt je
lentésből vett példán keresztül megvilágítani.

Leszögezni kívánjuk, hogy jelen dolgozat 
megállapításai nem vonatkoznak olyan 
készletszámítási eljárásokra, amelyeknek kiin
duló alapjait vastagságvonalas módszerek ké
pezik.

Az elméleti vastagságértékek, vagy más
képpen „kisegítő pontok” felvétele —  az esetek 
túlnyomó többségében —  a részletes kutatási 
fázist lezáró jelentésekben fordul elő.

Alkalmazásuk magyarázatára a jelentések

készítői rendszerint nem térnek ki, feltehetően 
azért nem, mert a jogosan felmerülő kérdésre 
a feleletet a peremi tömbök külső vonalának 
in tér-, illetve extrapoláció útján történő meg
határozásával megválaszolnak tekintik. Ebből 
következik, hogy a kisegítő pontok szerkesztett, 
többnyire vastagságvonalas térképről átvett ér
tékek, tehát feltételezettek, vagyis a hasznosít
ható ásványi nyersanyag készletszámítási pe
remvonala az érintett területen nem konkrét 
adatra támaszkodik. Mivel még az egyenlete
sebb kifejlődésű telepek peremi részei is csak 
a legritkább esetben vékonyodnak el, illetve 
ékelődnek ki szabályosan, ezért az elméleti 
vastagságértékek felhasználásánál —  különösen 
számuk megállapításánál —  kellő körültekin
téssel kell eljárnunk, nehogy az amúgy is meg
lévő bizonytalanságot spekulatív úton tovább 
növeljük. Minél több kisegítő pontot veszünk 
figyelembe a tömb átlagvastagságának kiszá
mításához, annál nagyobb mértékben befolyá
soljuk, főleg negatív irányban, a tömb átlagvas
tagságát.

A  szerzők az elméleti vastagságértékek 
felvételében rendszerint tetszés szerint járnak 
el. Legkedvezőbb még az az eset, amikor az 
érintett tömb átlagvastagságát a kisegítő pon
tok számával úgy befolyásolják, hogy az lehe
tőleg megközelítse a területre, vagy annak 
egy részére nagy általánosságban érvényes át
lagvastagsági értéket. Néhány kivételtől elte
kintve azonban az elméleti vastagságértékek
kel való operálás helytelen készletszámítási 
eredményre vezetett, és a jelentések javítása, 
ill. átdolgozása vált szükségessé. A  „kisegítő 
pontok” számának mennyiségi megállapításban 
döntő szerepet szokott játszani a készletszámí
tási tömb peremre néző határvonalának válto
zása, vagyis annyi azonos értékű elméleti vas
tagsági pontot vesznek fel a tömb átlagvastag
ságának meghatározásához, ahány töréspontja 
van a határvonalnak. Ezért egyes szerzők az 
elméleti vastagságértékeket „sarokpontok”-  
nak is nevezik.

Az elméleti vastagságértékek használata 
csak a peremi tömbök lehatárolásánál indokolt, 
de itt sem minden esetben és főként nem tet
szőleges számban. Magas kategóriájú (belső) 
tömbök esetében azonban vagy egyáltalán nem, 
vagy csak igen kivételes esetben kerülhet erre 
sor. Az ilyen ismeretességű tömbök készletét 
tulajdonképpen megkutatottnak, vagyis azokon 
a részletes kutatási fázist befejezettnek kell te
kintenünk. Ezeknél a tömböknél egyaránt tisz
tázottnak kell lenni a minőségnek, a vastag
ságnak, az átlagvastagságnak s a mennyiség
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nek. Határaiknak pedig konkrét kutatóléte
sítményekre kell támaszkodnia, beleértve —  ha 
a telepek vastagsága állandó, s az ásványi 
nyersanyag minősége változatlan —  a korlá
tozott extrapolációs zónát is.

Ha az említetteken kívül a magas kategó
riára előírt egyéb követelményeknek is meg
felelt a kutatás, akkor elméleti vastagságérté
kek használatára nincs szükség. Ha erre mégis 
sor kerül, akkor ezzel az elvégzett kutatások 
elégtelen voltára mutatunk rá, elismerve azt, 
hogy a (részletes) kutatás még nem fejeződött 
be.

Korlátozott extrapolációról csak B ka
tegóriában lehet szó. „A ” kategóriában ilyen 
nem engedhető meg. Az extrapoláció mértéke 
azonban a magas (B) ismeretességű készlet ki
mutatásához szükséges hálótávolság felénél na
gyobb nem lehet. Követelmény még, hogy az 
extrapolált sávhoz Ci kategóriájú készlet csat
lakozzék.

Korlátozott extrapoláció alkalmazása ese
tén —  az elmondottaktól eltérően —  elvileg le
hetséges olyan megoldás, hogy a tömb átlag
vastagságát elméleti érték, vagy értékek figye
lembevételével határozzuk meg.

Az 1. ábrán egy ilyen esetet kívánunk 
szemléltetni. Az alkalmazott megoldás elvileg 
nem kifogásolható, mivel a (B) tömb kialakí
tása az érvényes előírások szerint történt. Gya
korlatilag azonban helyesebb, ha a tömb terüle
tét (a szaggatottan bejelölt vonal mentén) két 
külön részre osztjuk és ennek megfelelően szá
mítjuk ki a készletét. A  tapasztalat ugyanis 
azt mutatja, hogy ez az eljárás pontosabb ered
ményre vezet, mivel az összevont terület kész
lete minden esetben eltér az előbbi eljárástól.

Ez az alapadatokban (terület, vastagság) 
rejlő aránytalanságra vezethető vissza.

A  2. ábra a készletszámítási tömbterület 
kialakíthatóságának mindkét változatát bemu
tatja. Készletük az általánosan ismert

Q =  T . V á .t  
(Ahol Q =  készlet

T =  terület
Vá — vastagság átlagérték 
t =  térfogatsúly 

képlet felhasználásával a következő:
a) I. tömb készlete

Q =  80.000 x 3,5 x 1,3 =  364.000 t
b) II. tömb készlete

Q =  26.666x 1 ,5x  1 ,3 =  51.710 t 

összesen: 415.7101
c) I— II. tömb készlete (együtt)

Q =  106.666x2,66x1,3=368.850 t

a különbség= 46.860 1 11,2%

Az elméleti vastagságértékek egyéni mó
don történő használatát két —  jelentésből vett 
— jellemző eset jól szemlélteti:

a) Az egyik jóminőségű barnakőszén te
rületről készített összefoglaló földtani 
jelentésben az egyes készletszámítási 
tömbök átlagvastagságának kiszámítá
sánál —  megfelelő magyarázat nélkül 
—  jelentős számú elméleti vastagság
érték felvételére került sor, nemcsak a 
peremi, hanem a belső magas (B) ka
tegóriának minősített tömböknél is (3. 
ábra). Ez utóbbi esetben 12 db fúrási 
adat mellett 1 2  db elméleti vastagság
értéket is felhasznált a szerző. Ez az 
eljárás azt eredményezte, hogy a tömb 
átlagvastagsága a tényadatok alapján 
kiszámítható 5,87 m-el szemben, 3,68 
m lett. A  két értékkel számolt szén- 
vagyon között 37%-os (0,6 millió t-ás) 
különbség mutatkozott.
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Ekkora eltérés B kategóriában nem en
gedhető meg, mivel ebben a kategó
riában az ± 15%, de 20%-nál nagyobb 
semmi esetre sem lehet.
A  követett eljárás ellen szól még az is, 
hogy a más —  vastagvonalas —  mód-
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szerrel történő ellenőrző számítás a 
csak tényadatokra épülő készletfelmé
rés helyességét igazolta. Ebből logiku
san következik, hogy a tömb készleté
nek kiszámításához teljesen elegendő 
lett volna a 1 2  db fúrási adat igénybe
vétele. Megjegyezzük, hogy az 1,50 m - 
es vastagságvonalon belül elhelyezke
dő nem műrevaló készlet kimutatását 
(ha ez volt a cél) ez esetben —  annak 
elenyészően csekély volta miatt —  el 
is lehetett volna hagyni. Az alacsony 
(Ci) kategóriájú tömböknél sem történt 
helyesen az elméleti vastagságérté
kek használata.
A  sok (4 tényadattal szemben 9) elmé
leti vastagságérték a Ci-1 tömbnél pl. 
az átlagvastagságot 6,3 m-ről 2,8 m-re 
csökkentette, ami a szénvagy ónban 
80%-os eltolódást okozott. Ekkora kü
lönbség azonban még C2 kategóriában 
sem megengedett, mivel hazánkban az 
ilyen ismeretességű készletnél a maxi
mális mennyiségi ingadozás csak -  
60% lehet.
Nyugodtan mondhatjuk tehát, helyte
len az a szemlélet, mely abból indul 
ki ,hogy az elméleti vastagságértékek 
számának szaporítása pontosabb átlag
vastagsághoz és megbízhatóbb mennyi
séghez vezet.
Az említett esetben a „kisegítő pon
tok” korlátozás nélküli alkalmazása mi
att még az a furcsa helyzet is előállt, 
hogy a műrevaló készlet nagyobb lett 
a földtani készletnél. Az történt ugyan
is, hogy a műrevaló ásványi nyers- 
anyagvagyon számításakor kénytelen 
volt az átlagvastagság megállapításából 
a számbavételi alsó határnak megfelelő 
0,50 m-es elméleti értékeket kihagyni. 
Emiatt megnövekedett az átlagvastag
ság, melynek készletnövelő hatását a 
kismértékű területcsökkenés nem tudta 
kiegyenlíteni.

b) Egy másik jelentés szerzője a peremi 
tömb lehatárolásánál, ill. az átlagvas
tagság meghatározásánál ugyancsak 
sajátos módszert alkalmazott. (4. ábra) 
A készletszámítási tömb peremvonalát

—  mint a szöveges magyarázatban 
közli —  interpoláció alkalmazása ese
tén a legszélső produktív és az ezekhez 
legközelebb eső improduktív fúrások 
között az 1  m-es feltételezett széntelep- 
vastagság segítségével határozta meg. 
Azokon a helyeken, ahol a legszélső 
fúrások is műrevaló vastagságú szénite- 
lepet tartalmaztak, a fúrástól az impro
duktívnak feltételezett terület felé fél 
hálózati távolságra húzta meg az 1  
m-es vastagságúnak feltételezett vonalat. 
A  szénmező peremén levő tömbök átlag
vastagságát pedig a határoló fúrások 
alapadataiból, valamint az egyes fúrá
sokkal szemben a külső határon elkép
zelt 1  m-es interpolált értékekből hatá
rozta meg. A  kivitelezés azonban nem 
az elmondottaknak megfelelően történt. 
A  lehatároló vonal megszerkesztésénél 
a szöveges magyarázattal ellentétbe 
került. A  tömb külső peremét (a 4. áb
rán történt bejelölés szerint) lényege
sen északabbra kellett volna meghúzni. 
Ennél a lehatárolási módnál elméleti 
(1 , 0  m-es) vastagságértékeket is figye
lembe vehetett volna. Ehelyett azon
ban az egyik tömbön kívül eső (meddő) 
fúrás 0 , 0 0  m-es értékét használta fel. 
Ezzel a terület lehatárolásánál elköve
tett hibát újabbal tetézte. Eljárása a 
következő eredményre vezetett:

I. táblázat
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Ha a tömböt a helyesen megszerkesztett 
1  m-es vastagságvonalnál határoljuk le és az 
átlagvastagságot megfelelő számú (3 db) elmé
leti vastagságérték felhasználásával határozzuk 
meg, akikor az alábbi eredményre jutunk:

II. táblázat

Terület Átlagvastagság Térfogat Térfogat-
súly Készlet

175 e m2 20,30 — 3 40 m 595 e m3 1,3 773 e t
6



Ha pedig a tömböt egyszerűen a meddő és 
a produktív fúrások felező távolságában hatá
roljuk le, átlagvastagságát, pedig a területre eső 
3 fúrási adat alapján állapítjuk meg, úgy a 
készletszámítás így alakul:

111. táblázat

Terület Átlagvastagság Térfogat Térfogat
súly Készlet

111 e m2
17,30

— — =5,76 m 
3

639 e m:i 1.3 830 e t

Az elvégzett számításokból megállapítható, 
hogy a két utóbbi eljárásnak közel azonos a 
végeredménye. Közöttük mindössze 7%-os kü
lönbség van, szemben a szerző megoldásával, 
ahol 23— 28%-os az eltérés.

Az átlagvastagság kiszámításánál teljesen, 
vagy ipari szempontból nulla vastagságadatok 
felhasználása csak ritkán fordul elő. Ez termé
szetes is, hiszen ezt a szabályok nem engedik 
meg. Legutóbb egy szeszélyes, rendkívül válto
zékony minőségű telepekkel rendelkező előfor
dulás készleténeik számbavételénél került al
kalmazásra.

Az ilyen kifejlődésű nyersanyagnál külö
nösen fontos, hogy a készletszámítás a földtani 
adottságokat a lehető leghűbben tükrözze. 
Ezért követnie kell a telepek (vastagsági, minő
ségi) változékonyságát, az eróziós lepusztulást, 
az eredeti települési meddőséget, a szerkezeti, 
hidrogeológiai viszonyokat, stb. Ezt a kétség
telenül helyes elvet —  amelyet a szerző is ma
gáévá tett —  a gyakorlatban már nem követte. 
Részleges telepmeddőség esetén ugyanis a

tömb meddő részére eső kutatófúrást, vagy ku
tatófúrásokat az átlagvastagság képzésénél 0  
értékkel vette figyelembe. Ezáltal az átlagvas
tagság rovására a területet növelte, holott a 
szabályok kötelezően előírják, hogy (telephi
ány miatt) meddő fúrásokat vonzásterületük
kel együtt ki kell hagyni a készletszámításból. 
Tehát nem szabad a meddő területre még 
csökkentett vastagságértékkel sem a készlet
számítást kiterjeszteni. Ahol bizonyíthatóan 
meddő a terület, ott ásványvagyon sincs, s 
így semmiféle készlet sem mutatható kh Ter
mészetesen matematikailag igaz, hogy ha az 
átlagvastagságot csökkentjük a területtel 
szemben —  a függvényszerű összefüggés alap
ján — , akkor is közel azonos eredményre ju
tunk. Ilyen eset létrejöttének azonban felté
tele, hogy a terület és az átlagvastagság ará
nyosan változzék, vagyis olyan mértékben kell 
az egyiknek növekednie, illetve a másiknak 
csökkennie, hogy hatásuk kiegyenlítsék egy
mást. A  készletszámításban azonban ez nem 
lehet szempont, mivel annak elsődleges fel
adata éppen az, hogy a hasznosítható ásványi 
nyersanyagot lehetőleg a természetes települési 
viszonyoknak megfelelően dokumentálja, illet
ve vegye számba. Mindig az a számítási mód
szer a legcélravezetőbb, amelyik a legjobban 
igazodik az adott ásványi nyersanyag földtani 
viszonyaihoz, mert csak ez lehet összhangban a 
bányászat érdekeivel. Minél inkább távolodunk 
ettől az elvtől, annál öncélúbbá válik a készlet
számítás.

A  jelentésből vett és az alábbiakban be
mutatott néhány jellemző példán győződhe
tünk meg a vázolt elv helyességéről.

a) A szerző számítási módszere ÍE. táblázat
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b) A  földtani viszonyok figyelembevételével történő számítási eljárás:

1 . IV/1—C2 5.300 — 24 0,6 — 0,60 — 1,2 — 3-816
2. XI/1—Ci 3.850 3.850 35 1.3 1.3 1.3 1,3 1,05 1,05 5.255 5.255

3.
XIV/2—E 17.018 3.630 44

93
95
69

1,2

1,9
1,2
1.8 1,2

4,9 — =1,63 1,05 1,2 4.573
33.286 

+  4.573
' X 90  ftzlR

3 37.859
4,9

x A tömb rajzvázlatát az 5. sz. ábra szemlélteti.
+ Az átlagvastagság kiszámításánál a szerző két elméleti (0) vastagságértéket is figyelembe vett.

_1_ KSrW“
t< .u  TónbhoKr 

8  MM ói futta 

3  Produktív fúrti

Az előzőkben vázolt megoldás tarthatat
lan voltát nemcsak a földtani és műrevaló 
készletekben mutatkozó jelentős különbség 
mutatja, hanem az átlagvastagságnak a műre- 
valósági feltételekben rögzített értékek (0,30, 
illetve 1,0 m) alá való szorítását is. Ha csak 
0,12 m, illetve 0,32 m átlagvastagságú a telep, 
a számbavételt, illetve a fejtést nem éri meg. 
A nyersanyag „teregetős módszerrel” történő 
számítása semmi esetre sem elégítiheti ki a 
bányatervezés, s még kevésbé a termelés igé
nyeit, még akkor sem, ha esetleg az előfordulás 
egészében a hibák —  a nagyszámok törvénye 
alapján —  kiegyenlítik egymást. Feladatunk 
mindig az, s ezt soha sem szabad szem elől té
vesztenünk, hogy a hasznos ásványi nyers
anyag természetes települését, készletét a leg
jobban megközelítő módszerrel szemléltessük, 
illetve számítsuk ki.

Az elmondottak alapján az elméleti és 
nulla vastagságértékekkel kapcsolatos fonto
sabb szabályok a következőkben foglalhatók 
össze:

1. Elméleti vastagságértékek, az átlagvas
tagság képzésénél, a peremi helyzetű 
készletszámítási tömböknél korlátozott 
számban alkalmazhatók.
Tömbönként annyi elméleti vastagság
érték vehető figyelembe, ahány perem
re néző produktív fúrás áll rendelke
zésre.

2. A  hasznosítható ásványi nyersanyag 
belső területén kialakított tömbök 
készletének számbavételéhez elméleti 
vastagságértékek nem használhatók fel.

3. A  készletek felméréséhez nulla vastag
ságérték soha sem használható fel. A  
bizonyíthatóan improduktív, vagy (tel
jesen) meddő kutatólétesítményeket, 
hatásterületükkel együtt ki kell hagyni

a készletszámításból. Ahol nincs szám- 
bavehető nyersanyag, ott készlet sem 
mutatható ki!

4. Mindig az a számítási eljárás a legmeg
felelőbb, amelyik a legjobban igazodik 
a nyersanyag természetes települési 
viszonyaihoz.

5. A  nagyobb tévedések elkerülésére cél
szerű a számításokat más módszerrel 
ellenőrizni.

Ha a fenti szempontokat a készletszámi- 
tásnál figyelembe vesszük, akkor úgy véljük, 
számottevő hibát nem követünk el.
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ripHM€HCHM£ T€Op€THM£CKHX H HyjieBblX 3HaMCHHft MOIH- 
hocth npH noacneTe aanacoa

A. Eapaöam
Oöoöufenue. B aaHHoii paőoTe airrop aarn-iMaexcH npn- 

vieHeHHeM TeopeTHnecKnx h HyjieBbix bcjihhhh moiuhocth, 
bjihhioihhx na cpegHioK) moihhoctb noacaeTHbix őjiokob 
npii noflcneTe SajiaHCOBbix 3anacoB nojie3Hbix HCKoriae- 
MblX.

A b to p  noKa3biBaeT, hto ripHMeHemie bthx  BejiHaim 
■peőyeT őojibuioíí octopo>khocth, riüTOMy it o  iipnMene- 
HHe HX B JIH3ŐOM KOJIHBCCTBe HO CBOeMy yCMOTpeHHlO Iipo- 
boaht He k őojiee tohhm m , a Sojiee n3Ka>K6HHbiM pe3ynbTa- 
raiw. ÓcoőeHHO othochtch sto k HyjieBHM, cejiHMHHaM
MOIgHOCTH, T . e. TaKHM pa3BeA0HHbIM COOpy>KeHHHM npw- 
MeneiiHbiM npii noflcneTe 3anacoB, KOTOpue CTa;in Henpo- 
M3B0aHTeJlbHbIMH HMeHHÓ I13-3a OTCyTCTBHM IlOJie3HbIX
HCKonaeMbix. Taxiié pa3Beg0HHbie coopy>KeHHn —  BMecTe
C OTHOCHmetiCH K HMM TeppilTOpiietí ---  He flOJOKHbl yMHTbl-
naTbCH n p n  noflcneTe 3ariacoB. A b to p  B03pa>tcaeT npoTHB 
npHMeHeHHH Tax Ha3biBaeMoro „MeTOna pacc™ jiK H “ Ha- 
xoaam eröC H  b npoTH Bopem m  c sthm  npiiH unnoM  noncneTa  
sa n a co B  aa>xe b tóm c j iy y a e , K om a pe3yjibTaTi>i r a x iix  
nogcoeTOB He OTjnmaiOTCH cym ecTB eH uo ot H3MepeHiiii, 
npoBeaeHHbix apyruM H MeTogaMii —  noTOMy hto Bbime- 
yi<a3aHHUíí mctoa coBceM He cooTBeTCTByeT TpeöoBaHHHM 
leficTBUTejibnocTii (nn aH u p oB an iie  pvauHKOii, 3ajio>Keime 

aaőo h ).
HaKOHen, aBTop ycTaHHBjiHBaeT Hecxojibxo BawcHbix 

npaBHJi, CBH3aHHbix c npHMeHeHHeM TeopeTimecKHx h h y - 
iieBblX BejlHHHH MOlgHOCTIl.
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