
IIODTOMy KJiaCCH(J)HKaiUIK) no KOHAHUHOHHOCTH, H3 
coHOBe kohahuhh onpeAejieHHbix b y>i<e Ji3Jio>KeHHoft 
0(J)pMe, Hy>KHO npoBecm no KawAOÍi nacTH pecypcoB yniH, 
onpeAeJieHHbix c yueTOM nejiecoo6pa3HocTH. ílpn npaiorn- 
necKOM npHMeHCHHH kohahuhh Hanoonee b3>khoh 3aAa- 
qen 5iBJineTcn cooTBeTCTeyioinan AeTaAbHan paaöHBKa pc- 
cypcoB yrjia.

Abtop b AajibHeíínieM »3;iaraeT cneunajibHbie npcA- 
jioweHHfl 0TH0CiiTe;ibH0 nejiecooőpa3Hon pa3ÖHBKe pe- 
cypcoB yrjin.

KannTajibHbie 3arpaTi>i na nocTOHHHbie oőbeKTbi, ot- 
HeceHbi Ha 1 tohhy yivin, onpeAejimoTcn oöihhm kojih- 
HeCTBOM KOHAHUHOHHOI'O YI'JlA H np0H3B0ACTBeHH0H MOIU" 
HOCTbio napbepa. ílpeAnojiarafl, hto no Kapbepa.M npnew- 
jimivil>i HopMbi onpeAejimomne uejiecooöpa3Hbie cpoi<n ot- 
paÖOTKH, TO B 3T0M CAYHae np0H3B0ACTBeHHaA MOIHHOCTb 
He HBjineTcn nenocTOHHuon He3aBncninen ot kohahuhoh- 
hi>ix 3anacoB vtaa.

np0H3B0AHTeJIbH0CTb 3aJie>Kb[ H lUlOIUaAb MCCTOpO>K-
AeHun (T) 0AH03HanH0 onpeAejiAioT k o h ah unó h h bi e pe- 
cypcbi yrjiH. B AaubHeímieM mu cmiTajin nejiecoo6pa3HbiM 
njiomaab mcctopo>kachha cmnaTb b AaAbHeumeM Heaa- 
BHCHMOH HenOCTOHHHOH, BMeCTO OŐIUeiO K0AHH6CTB3 KOH- 
AHiuiOHHbix pecypcoB yrjifl.

0>KHAaeMbie npoH3BOACTBeHHbie pacxoAw onpeAejin- 
jincb c noMombio cjieAYioinen 3aBiiCHM0CTn:

k  =  k m (m ) + k c  +  k b (p ) + k e (p ; T) (J)op./ro
3. OnpeAeJieHne npeAeJibHbix 3aTpaTAencTBiiTejibHbix 

no oTAejibHbiM MecTopowAeHHfl.w yrjin
B nepBOÍí rjiaBe aBTop roBOpHJi o tóm, hto onpeaejie- 

Hne npeAejibHbix pacxoAOB Ha MecTopo>KAeHne yrjia 03na- 
naeT yi<a3aTb YAejibnyio 30JibH0CTb MecTopowAeniiH 
(rp/1000 KKBJl) H paCCTOHHHH MOKAV MeCTOp0>KACHIIeM II 
IlOTpeÖIITeAe.M, nOCKOJIbKY B 33BHCHM0CTH OT 3TMX n0K3-

3aTe;ieíí npeAe-ibHbie pacxo;ibi AeiícTBirrejibnbi no Bceií 
CTpaHe.

C noMombio KajiopunHOCTii n boabhocth cpcahhh 
30JIbH0CTb MO>KeT ŐblTb BblHHCJiena ÍIO 0f)IHeiI3BeCTH0MY 
MeTOAY. M3BeCTH0, HTO IIO MeCTCpO>KAeHHIO CymeCTBYeT 
TecHan cbh3b mokay KajiopunnocTbio n 30JibH0CTbio. Cjie- 
AOBaTCJIbHO, BHOJlHe eCTeCTBeHHbIM ABJIAAOCb H3HT1I B3aií- 
M0CBH3b MOKAY YAeJlbHOH 30JIbH0CTbI0 M KaJIOpiIMHOCTblO.

4. BbimicjieHiie npeAejibHbix 3HaHemin kohamuhoh- 
hoctii npupoAHbix napaMeipoB n ycTaHOBjiemie hx ue;ie- 
cooőpa3Hon (J)opMbi

YcTaHOBJieHiie ne;iecooőpa3Hon (pop.Mbi kohahuhh 
03HanaeT Bbmncjienne HenocTOAHHbix yicaaaHHbix b 3aBH- 
chmoctax, onpeAejienne coBMecTHbix phaob ii cocTaBjie- 
Hiie nx Taőjinubi.

5. npnHiuini>i n npai<THKa npuMeHeHim kohahuhh
OcHOBHbie ue;iH npnMeHeHiin kohahuhh: onpeAejie-

rnie pecypcoB yraji, ux KaTeropn3auHH na kohauuhohhi>ic 
II HeKOHAHUHOHHbie 3anacbi.

PeuieHiie BbmeceHHbie Ha ocHOBe kohahuhh achctbii- 
TeJlbH!>I AO CT3AHH OTpaÖOTKII. B CT3AHH OTpaí)OTKH 0 
AajibnenuieH 3KcnjiyaTauHii hah ocTaBJieHmi aanacoB pe- 
uiaiOT Ha ocHOBe OTAejibHOH KaAbKYA auhh . C;ieAOBa- 
Tejibuo Ha ocHOBe kohahuhh He;ib3A peuiaTb othocii- 
Tejibuo ocTaBAeHHH pecypcoB MHHepajibnoro ci>ipi*>i.

KaTeropii3auHH Ha ochobc kohahuhh, upoMc 3koho- 
Mimecívjon oaeHKe mcctop o >k achhh c pa3AHMHbiMH i<a- 
uecTBeHHbiMii noi<a3aTeJi5iMH u pacxoAaMii na 3i<cnjiyaTa- 
uhio, BKAiouaeT b ceőn h to npaBiiAbHoe CTpe.\uieHiie, mto 
HY>KHO C03AaTb B03M0>KH0CTb OUeHKH KOHAHUHOHHOCTH 
ueAecooőpa3HO BbiőpaHHOíi HeöoAbuioíi uacTii oöiuhx pe
cypcoB yrnn.

3Ta ueAecooőpa3HO h oöocHOBaHo Bbiőpana neöojib- 
iiian nacTb pecypcoB yrAH A0A>KHa öbiTb KAaccn(|)iiuMpye-
MOÍI C TOHK'H 3peHHH KOHAHUHOHHOCTH.

Külfejtésre tervezett lignitkészletek 
műrevalósági feltételei (Kondiciók)

írta: Dr. Somos László

A műrevalóság korábban ismertetett alap
elvei szerint ez év elején elkészítettük a külfej- 
téses lignitkészletek műrevalósági feltételeit. A 
bemutatásra kerülő tanulmány részben e tárgy
ban folytatott megbeszélések eredményeit, rész
ben pedig a hivatkozott utasítás magyarázatát 
tartalmazza.

Az egyértelmű gazdasági megfogalmazás 
szerint műrevaló készletek esetében a várható 
termelési értéknek meg kell haladnia a várható 
termelési költséget. Ez a feltétel gyakorlati vo
natkozásban több-kevesebb problémát, illetve 
értelmezési kérdést vet fel. Ismeretes, hogy a 
készletek természeti és értékelési jellemezhető-

sége számos paramétertől függ. Ezen paraméte
rek (változók) közül mindig kiválasztandók azon 
lényegesebbek, amelyek a készletek várható 
termelési költségét, illetve termelési értékét — 
tehát a műrevalóság két szükséges alapjellem
zőjét — nagy részben meghatározzák.

További problémát jelent a műrevalóság 
térbeli vonatkoztatásának kérdése, ami az erősen 
változó jellemzőkkel rendelkező területeken lép 
fel.

Vizsgálatunkban az alábbi természeti para
méterek függvényszerű kapcsolatával foglalkoz
tunk:

Telepek mélysége m
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Telepek vastagsága m
Telepek fűtőértéke kcal/kg
Telepek hamútartalma %
Víz-viszonyok

Közvetett természeti paraméterek:
A =  fajlagos fedővastagság m/m
Várható műrevaló készlet m x t

Termelési és értékelési paraméterek:

k =  a még hátralevő beruházásokhoz 
kapcsolódó termelési költség (inklu- 
zíve a szén- és meddő termelési 
költség, továbbá a vízemelési költ
ség) Ft/t

w =  várható termelési érték Ft/t

Minthogy a felsorolt öt alap-paraméter, a 
két közvetett és két termelési jellemző sok va
riáció esetén a készletek műrevalósági jellem
zésére nem alkalmas, ezért — későbbiekben in
dokolandó — célszerű összevonásokat és egysze
rűsítéseket végeztünk.

Ilyen paraméterek ismeretét feltételezve 
készített Tóth M. 1965-ben a műrevalóság egy
értelmű meghatározására alkalmas korrelációs 
függvényt. Jelen tanulmányban lényegileg vál
tozatlan formában, de a lehetőségekhez mérten 
már tényszerű adatok alapján, használtuk fel az 
ott közölt függvénykapcsolatot.

A bevezetésben említett problémák mellett 
még további nehézségek merülnek fel a műre
valósági kondíciók kidolgozásánál. A műrevaló, 
illetve nem műrevaló készletek mennyiségét a 
minőségi adottságok alapján határozzuk meg. 
Ugyanakkor a készletek mennyisége meghatá
rozója lehet az átlagos fűtőértéknek. Tovább 
bonyolítja a kérdést, hogy a termelési költséget 
sokszor igen nagy mértékben meghatározó faj
lagos fedővastagság szintén függvénykapcsolat
ban van az előzőkkel. Eszerint a legegyszerűbb 
csoportosításnál is, ahol látszólag mindössze két 
tényezőt veszünk figyelembe —  úgymint a faj
lagos fedővastagságot és fütőértéket — a válto
zók száma 4. A négy változóból kettő között 
szoros függvényszerű kapcsolat van.

Egyedi természeti paraméterekkel (kondí
ciókkal) csak a számbavételi határok fejezhetők 
ki, a műrevalóság kifejezésére kizárólagosan 
függvények alkalmasak.

Minthogy a műrevalóság meghatározásá
nak alapfeltétele a várható termelési érték (ha
tárköltség) ismerete, ezért ismertetjük a vonat
kozó határköltségeket a fűtőérték függvényében. 
(A termelési érték ghamu/ekcal függvény alap
ján számítható, de mivel a fűtőértéknek a ha
mutartalommal szoros kapcsolata van, az egy
szerűség kedvéért általában elegendő csak fű
tőérték paraméterrel dolgozni).

kcal/kg Ft/t
800 2
900 16

1000 30
1100 45
1200 60
1300 77
1400 92
1500 107
1600 124
1700 141
1800 158
1900 176
2000 198
2100 220
2200 241
2300 263
2400 284

Az itt lerögzített értékek elsősorban a jelen
leg kutatás alatti területen irányadók.

Ismerve a költséghatárok természetszerű 
csökkenő tendenciáját — máris 10—15%-kal 
alacsonyabban kerültek megállapításra, mint a 
pillanatnyilag érvényes utasításban közöltek. Ez
zel elérhető, hogy a 10 éven belül nyitásra nem 
tervezett külfejtéseken viszonylag időtálló mű
revaló készlet meghatározást végezzünk. A vár
ható termelési költség meghatározására, a már 
hivatkozott Tóth M.-féle összefüggés szerint, a 
várható szén- és meddőtermelési költséget kü
lön választottuk.

Az utóbbi négy évben készített lignitkülfej
tési beruházási programok, illetve tanulmányok 
alapján az alábbi (m3-re vonatkoztatott) terme
lési költségek adhatók meg:

Várható 
műrevaló 

szén vagyon 
m. t.

Meddő
termelési
költség
Ft/m3

Szén
termelés!
költség

Ft/m3

Költségfügg
vény k. 

Ft/m3

100 15 50 k =  15A +  50
200 10 30 k =  10iA +  30
400 7 20 k =  7A +  20

A Ft lm3 költségek inkluzíve magukban fog
lalják a vízemelési költségeket, továbbá 10%-os 
kamattényezővel a várható kamatterheket. A 
táblázat jobb oldali oszlopában már azok a költ
ségfüggvények szerepelnek, melyek alapján el
végezhető a műrevalóság meghatározása. (A 
Ft/m3 költségeknek Ft/t költségként való keze
lése részben a rézsürátából, részben pedig szük
ségszerű biztonsági tényezők figyelembevételé
ből adódik). Az ilyen feltételek alapján kiadott 
kondícióutasítást a mellékelt ábrán mutatjuk be.

Az ábra bal oldali részén, fenti táblázatok
ban közölt költség és értékfüggvényeket, a jobb 
oldali részen pedig a különböző minőségi és ter
mészeti jellemzőkkel rendelkező készletek mű
revalósági mezőit látjuk. Tájékoztatásképpen az
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ábra jobo felső sarkán négyzettel jelöltük a ko
rábbi kondícióutasítás megfelelő műrevalósági 
határértékeit. A várható termelési kapacitás 
aránya szerint kapott három műrevalósági me
zőn belül a készletek műrevalónak nevezhetők. 
Egyértelműen megállapítható, hogy míg a .régi 
kondícióutasítás nagy mennyiségű készletek ese
tén túlzott biztonsági tényezővel volt terhelt, 
addig a 100 millió t körüli készletek között igen 
sok nem műrevaló készletet műrevaló készlet
ként kezeltünk.

A készletszámítás során fenti jellegű műre
valósági meghatározást fúrásonként kell végezni, 
tehát minden esetben megadjuk a szükséges 
számbavételi határokat:

1. vastagság alsó határa: 1 m,
(Ny-magyarországi területeknél 0,5 m)

2. fűtőérték alsó határa: 1000 kcal/kg,
3. maximális szén-meddőarány: 1:20,
4. maximális mélység ± 0 tengerszint 

(Ny-magyarországi területeknél +  100 m)
A korábbi számbavételi határtól csak a vas-

A asóntermeléal költség ás érték meghatározására szolgáló függvények

limese xê BTXuuem jzoq-ORTM Jpiamw T»9BotaAeJT)íl

A műrevalósági mezőket elválasztó vonal- 
szakaszok lényegileg az R =  1,0 műrevalóság- 
gal jellemezhető paraméterék kapcsolatát jelzik. 
Az 1,0-nél nagyobb, illetve kisebb rentabilitási 
vonalak természetszerűleg ezekkel közel párhu
zamos módon helyezkednek el. Bármely készlet 
tehát közelítő mennyisége, fűtőértéke és fajlagos 
fedővastagsága ismeretében műrevalósági szem
pontból egyértelműen jellemezhető, sőt a vár
ható műrevalóság mértéke is megadható.

Összehasonlításként —  a diagramok alapján 
— néhány ismertebb előfordulás műrevalósági 
fokát közöljük:

Fűtőérték
ikcal/ikg m/m w/ík Ft/Ft

Bükkábrány 1700 4,0 141/48=2,9
Visonta 1500 6,0 107/90=1,2
Nagyfádé 1600 7,0 124/100=1,2

tagság és az alsó fűtőérték vonatkozásában tér
tünk el. Előbbit az indokolatlan és felesleges 
nem műrevaló készletek elhagyása, utóbbit pe
dig a szénmozgatási költségeknek a költségha
tárral történő összevetése indokolja.

Példaként két bükkábrányi fúrás telepei
nek műrevalósági megoszlását mutatjuk be (1. 
táblázat).

A műrevalóság meghatározását mindig a te
lepek mélységében végezzük, a műrevaló telep 
alatti telepeket pedig a mélységkülönbséggel 
számba vett fajlagos fedővasagság szerint jelle
mezzük. Az S— 7 jelű fúrásban a legfelső telep 
egyértelműen műrevaló, a 2, 3, 4. telepek szám
bavételi határon kívül esnek, az 5-ös telep mű
revaló minősítésű.

A 42052 jelű fúrásban a felső két telep mű
revaló, a harmadik telep — minthogy műre
valósági foka 0,8— 1,0 közötti —  tartalék minő
sítésű.

Az izorentabilitási térkép elkészítéséhez

30



Telepek műrevalósági minősítése bükkábrányi fúrásokban
1. táblázat

Fúrás Teleip Telep
mélység

m

Telep-
vastag- Fűtő

érték
kcal/kg

Faji.
fedő-

w—k w/k Telep-
„Műrevaló" telepek ikumulát 

adatai
száma sor

száma ság
m

vast.
m/m Ft/t Ft/Ft

minusi-
tés ! ^  

kcal/kg Sta
w—k 
Ft/Ft

w—k 
Ft/Ft

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S—7 1. 23,50 4,3 1200 4,5 60—51 1,18 műrev. 1200 4,5 60—51 1,18
2. 75,90 ' 2,1 1160 24,0 — — — — — —-
3. 87,60 2,1 1180 29,5 — — — — — — —
4. 99,10 1,0' 1760 74,6 — — — — — — —

5. 104,40 4,1 1470 18,7 103—151 0,68 nem
műrev. --- —

42052 1. 35,00 7,8 1-590 3,5 115—45 2,56 műrev. 1550 3,5 115—45 2,56
2. 39,10 1,9 1180 1,2 57—28 2,04 műrev. 1470 3,0 103—41 2,52
3. 54,40 1,4 1370 9,9 87—89 0,98 tartalék — —

szükséges és a fúrási pontot jellemző műrevaló
sági fok a műrevaló telepek megfelelően kalku
lált értékei alapján számítható.

Célszerűnek látszik a régi kondíciókkal tör
ténő összehasonlítás. így az S—7 fúrás 1. sz. te
lepe korábbi feltételek alapján „nem műrevaló” 
minősítésű (pontosabban „nem műrevalóból tar
talék”), ez az új módszer szerint műrevaló. For
dított a helyzet a másik fúrás 1370 kcal/kg fütő
értékű és 9,9 fajlagos fedővastagságú telepével. 
Itt az új feltétel szerint nem számíthatunk mű
revaló készletet.

Ez a módszer egyben magyarázatot ad arra 
a kérdésre is, hogy mely telepeket számíthatunk 
műrevalóként, illetve milyen telepek készletei
nek összevonásából alakíthatjuk ki a műrevaló 
készleteket.

Összefoglalva megállapítható, hogy fúrá
sonként vizsgálva minden olyan telep műreva
lóként számítandó, mely telep rentabilitása na
gyobb, mint 1,0, tartalék minősítésűeü azon te
lepek, amelyeknél a műrevalóság 0,8— 1,0 kö
zötti. Ennél kisebb műrevalósági fokkal rendel
kező készletek nem műrevalók.
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YCJIOBHH KOHAHMHOHHOCTH 3 a f i a C 0 B  J lHrHHTa, n p e g y c n tO T -  
p e H H b ix  Ha p a 3 p a 6 o T K y  K a p b e p o M

Jf-p  UIOMom JlacAO
B 1 9 6 7  r o g y  ó b u i h ycT aH O BJieH bi  kohuhuhh Ha 3 a n a c b i  

j iu r H H T a ,  p a 3 p a 6 o T i < a  kotophx n p e g y c M a T p H s a e T C H  ot- 
KpbiTbiM c n o c o ő o M .  B CTaTbe aBTop 3aHHMaeTCH c H3y>ie- 
HHeM B 3 a n M 0 C B H 3 ii  c n e g y i o m H x  n p u p o g H b i x  r i a p a M e T p o B :

rjiyÓHHa 3ajieraHHH ruiacTOB ............  m
MOiuHOCTb nnacTOB......................  m
KajiopHÜHocTb ru ia cTO B .......  KKan/Kr
30JlbH0CTb ..............................................  %
yCJlOBHÍI BOgbI
.KocBeHHbie npHpogHbie napaMeTpu:
A = ygeabHan MouiHOCTb-BCKpbiuiH . .  m/ m
owHgaeMbie KOHgmtHOHHbie 3anacbi . m to

ripon3BogCTBeHHbie h opeHOMHbie napaMeTpu: 
k =  npon3BOgCTBeHHbie pacxogbi cbh- 

33HHbie c eute HeocytnecTBJieH- 
HblMH KanHTHJIbHblMH BJIO>KeHH- 
hmh (BKJuoqaíi pacxogbi Ha oTpa- 
őotK y yrJiH h nycToií nopogbi, pac-
xogbi Ha oőe3 B o> K H B a H H e )  ............  <}>op./To

W =  owHgaeMaa npon3BogCTBeHHan
CTOHMOCTb...............................................  ({(Op./TO

H3 nepewHCJieHHbix napaMeTpoB mo>kho BbiópaTb Te 
nanőojiee cymecTBeHHbie, KOTopbie onpegejiaioT owHgae- 
Mbie pacxogbi Ha SKcnayaTaumo 3anacoB, t . e. npon3Bog- 
CTBeHHyio neHHOCTb, KOTopbie b ochobhom onpegejiHioT 
gBa HeoőxogHMa (j)ai<Topa kohahhhohhocth.

üpH  yCTaHOBJieHHH 0 >KHgaeMOÍÍ np0H3B0gCTBeHH0H 
HeHHOCTH MHHepanbHoro CbipbH b HacTOHiuee BpeMH hbjih- 
iotch pemaiomHMH npegejibHbie 3aTpaTbi Ha goöbmy yrjin.

ifjúi onpegeJieHHH o>KHgaeMbix 3KcnjiyaTauH0HHbix 
3aTpaT b 3aBHCHM0CTH ot oóbeMa, npHrogHbi cjiegyioiune 
BapnaHTHbie 3aBHCHM0CTH:
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MOCTH 3aTpaT, Ha OCHOBe KOTOpbIX KOHAHUHOHHOCTb MO- 
w e r  öbiTb ycTaHOBJieHa. To, mto pacxoAbi BbipaweHHbie b 
<J>op./M3 CMHTaioTCH Kax pacxoAbi BbipanceHHbie b <{>op./TO, 
B03HHKJ10 H3-3a Y4eTa HeoGxOAHMMX (J)aKTOpOB HaflOK- 
HOCTH.

Ha OCHOBe ynoMHHyTbix npeaejibHbix 3aTpaT, koto- 
pwe o>KHflaeMyio npon3BOACTBeHHyio neHHOCTb BbipaxoiOT 
B 33BHCHM0CTH OT KaJlOpHÍIHOCTH, H nepe4HCiieHHblX 
BecbMa npocTbix 3aBHCHM0CTeií mojkct öbiTb onpeaejieHa 
KOHflHUHOHHOCTb JHOÖOrO MeCTOpCUKfleHHH. H3 3T0T0 CJie- 
AyeT, MToöbi 3anacbi, oxoiaaeMaH npoH3BoacTBeHHafl neH- 
HOCTb KOTOpbix npeBbnuaeTO>KHAae.Mbie npoH3BO,ncTBeHHbie 
3aTparbi, SbiJiH oueHCHbi xaic KOHflHUHOHHbie. Ha ocHose 
pa3JiHMHbix npaKTHMecKMx cooSpanceHníi ecjiH o>KH,uaeMaH 
npoH3BOACTBeHHa« neHHOCTb h KpaTHoe 3aTpaT HaxoflHTCH 
b npeaejiax o ,8 — 1,0, pecypcw CHHTaioTCH 3anaCHbiMH.

ripeAnojio-
raeMbie

kohahuh-
OHHbie

pecypcw
yivifl

OTpaöoTKa 
nycToii no-

pOAbl
(|> o p ./M a

3aTpaTi>i Ha 
AoSbiny yrjis  

(j)0p./M3
3aBHCHM0CTb 

3aTpaT ([)Op./TO

10 0 15 50 k =  15 A  +  50

20 0 10 30 k =  10 4  +  30

400 7 2 0 k =  1 A +  20

3aTpan>i <j)op./M3 BKjiiosaioT ceösi pacxoabi Ha ot- 
Ka>iK-y boám , a Taione o>Kn;i,aeMbie npoueHTbi b pa3Mepe 
10%. B npauoíi CTopoHe Taöjuiubi yKaaaHw Te 3aBwcn-

I 3

Irta: Csilling László

Valamely ásvány vagy ont akkor tekintünk 
műrevalónak, ha kitermelése gazdaságos, azaz 
értéke nagyobb, mint a kitermeléséhez szükséges 
költség.

A fenti meghatározás a lignitkészletre is ér
vényes, tehát műrevalóságának vizsgálatához 
először is meg kell határozni termelési értéket 
és a kitermeléshez várhatóan szükséges költsé
get. Mivel a felszínhez közel levő lignitkészlet 
kitermelése elsősorban külfejtéssel gazdaságos, 
így a külfejtéses termelés várható költségét kell 
meghatározni.

A lignit értékét a készletben levő fűtőcrték- 
mennyiség (kcal) determinálja. Ennek értéke a 
hamutartalom függvényében változik. Egy-egy 
jövendő külfejtéses bányaüzem azonban előre
láthatólag erőművi célokra termel, ahol az át
lagos minőség tartása lesz a főfeladat, így egy
szerűség kedvéért számolhatunk a terület átla
gos hamutartalmának megfelelő értékkel. Ez 
kisebb, mintha az egyes pontokban meghatáro
zott hamutartalomnak megfelelő fűtőértékárral 
számolunk, viszont kevert termelés esetén ez 
jobban megközelíti a valóságot, szelektív ter
melés esetén pedig — és részben kevert terme
lésnél is —I biztonsági tényezőt jelent.

A kutatás stádiumában a várható termelési 
költséget csak becsülni tudjuk, mivel annak 
pontosabb meghatározására csak a tervezés so
rán nyílik lehetőség. A becslés alapjául szolgál

hat egy meglevő (vagy tervezett) külfejtés költ
sége változatlanul, vagy az alapul vett és a kész
leszámításnál szereplő terület közötti különb
ségek szerint korrigálva.

A  költségre igen sokféle tényező hat. Ezt 
a jelenlegi gyakorlat szerint a kitermelhető szén 
mennyiségére vetítik. Azonban ugyanilyen, vagy 
nagyobb joggal lehetne azt a kitermelhető hő
mennyiségre vetíteni. Így a szén és meddő ter
melési költségének különbsége csak mozgatásá
nak technikai különbségéből adódó költségkü
lönbségre csökken, amely viszont kutatási szin
ten elhanyagolható.

Ezt feltételezve, elmondhatjuk, hogy egy 
előforduláson belül a terület lehatárolásához és 
a műrevaló készletek meghatározásához (hori
zontálisan és vertikálisan egyaránt) elegendő az 
1 m?-re jutó fűtőértékmennyiség területi alaku
lását vizsgálni. Egy-egy előforduláson belül a 
termelési érték a fűtőértékmennyiséggel (kcal) 
arányos. Az igen sok tényező eredőjeként kiala
kult termelési költséget a fentiek alapján a meg
mozgatandó kőzettömegre (m3) lehet vetíteni.

A műrevalóságot fúrásonként és telepen
ként kell vizsgálni. A vizsgálathoz a következő 
képletet használhatjuk.

M F ’ h ‘ S*É* 10"3 
H-K (1) ahol
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