
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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M =  a rentabilitásra (műrevalóságra) jellemző 
érték (Ft/Ft)

F =  a vizsgált telep(-ek) átlagfűtőértéke 
(kcal/kg)

h =  a vizsgált telep(-ek) vastagsága (m)
S =  a vizsgált telep(-ek) átlagtérfogatsúlya 

(t/m3)
É =  10° kcal fűtőértékmennyiség területi átlag

értéke (Ft)
H =  összletvastagság a vizsgált alsó telep tal

páig (m)
K == 1 m3 megmozgatandó kőzettömegre jutó 

költség (Ft)
Ha a meddő és a szén termelési költségét 

külön-külön vesszük figyelembe, a fenti képlet 
a következőképpen módosul:

F ’ h 'S ’ É* 10'3 
~  h • Ki+(H-h]K2

(2) ahol

Ki =  1 m3 szénre jutó termelési költség 
K2 =  1 m3 meddőre jutó termelési költség

Ha az egyes telepék értékét is differenciál
tan akarjuk figyelembe venni, akkor az

w = (Fi.h1.s,.É, +  F2.h.«S2.É->+...FMh«s„Én)10':i
híSLi+(ri-h) K.2 (3)

képletet kell használni, ahol Fi, hí sí, É1 stb. az 
egyes telepek adatai.

Természetesén még tovább mehetünk a 
pontosításban, pl. a különböző vastagságú tele
pek, vagy a különböző szilárdságú meddőréte
gek termelési költségét is külön-külön megha
tározva, azonban ezen „pontosítások” kutatási 
szinten csupán látszólagosak, hiszen az egyes 
adatok bizonytalansága aránylag nagy (átlago
san 30% is lehet), így a számítás komplikálása 
nem arányos a pontosság növekedésével.

A fentiek alapján a műrevalóság .meghatá
rozásához elegendő pontosságúnak tartjuk — 
kutatási szinten —  az (1) képletet, ezért a 
továbbiakban annak használatát mutatjuk be.

Számításainknál az egyszerűség kedvéért a 
térfogatsúly területi átlagértékét is használhat
juk. Ebben az esetben

T ~——  =  az illető előfordulásra

jellemző konstans (4),
tehát a képlet változó része egy előforduláson 
belül:

F-h_
H

Ez azt jelenti, hogy a rentabilitás, ill. műre
valóság területi alakulása az összletben levő fű
tőértékmennyiség (F . h) és az összletvastagság 
(H) hányadosától függ, tehát számértékileg az 1 
m összletvastagságra jutó fűtőértékmennyiség- 
gel arányos. Így a műrevalóság határa kifejez
hető az 1 m összletvastagságra eső fűtőértékkel. 
Ez a szám egy-egy előfordulásra jellemző, s 
előfordulásonként más és más.

Az M =  0,8 és 1,0 közötti rentabilitású tele
pek készlete a „nem műrevalóból tartalék” cso
portba sorolható, melynek alsó határa a fentiek 
szerint ugyancsak egy fűfcőértékmennyiséggel 
fejezhető ki.

A műrevalóság megállapításakor felülről 
lefelé haladva kell az egyes telepeket vizsgálni. 
A második és következő telepeknél a vizsgálat
nak arra is ki kell terjednie, hogy a növekmény 
megfelel-e a műrevalóság feltételének.

A  számítás menete a következő:
A fúrásban harántolt legfelső telep vastag

ságának és átlagfűtőértékének szorzatát osztjuk 
talpmélységével. Ha a kapott szám alapján a 
telep műre való, a műrevalóság kérdése egyértel
műen eldőlt. Ha azonban az önmagában nem 
műrevaló, az alsókkal együtt azzá válhat, 
ugyanis külfejtésnél, ha egy telep műrevaló, az 
összes felette levő is az.

Utána a második telep vastagságát szoroz
zuk az átlagfűtőértékével, az eredményt pedig 
a vizsgált és a felette levő telep talpmélységé
nek különbségével osztjuk. Ha a kapott szám 
nagyobb, mint a műrevalósági határ, úgy ösz- 
szegezzük a két telep összíűtőértékét és osztjuk 
az alsó telep talpmélységével. Ha az így kapott 
szám is eléri a műrevalósági határt, úgy a te
lep (valamint a felette levő is) műrevaló. Ha az 
első, vagy második vizsgálatnál kapott szám 
nem éri el a műrevalósági határt, akkor a telep 
csak az alsókkal együtt válhat műrevalóvá.

A harmadik (és következő telepek) vizsgá
latát a második telepnél leírt módon végezzük 
Ha azonban a telep önmagában műrevaló, és 

_ felette (egy vagy több) nem műrevaló telep is 
van, úgy külön meg kell vizsgálni, hogy a fe
lette levő nem műrevalókkal együtt eléri-e a 
műrevalósági határt. Ha igen, úgy a felette levő 
nem műrevaló telepekkel együtt a telep műre
való; ha nem, úgy az illető telep sem az.

Vizsgálatainkat mindig a legalsó, már nem 
műrevaló telep talpáig kell végezni. A minden
kori legalsó műrevaló telepet mindig „felszín”- 
ként kell kezelni, hiszen a külfejtés addig a 
mélységig már felső telepként gazdaságosan 
lehatolhat. Ezért az alatta levő telepek műreva- 
lóságát a felszín feletti rétegektől függetlenül 
kell eldönteni.

Az 1. sz. táblázaton egy elképzelt fúráson 
mutatjuk be a műrevalóság telepenként való 
megállapításának metódusát. Ebből látható, hogy 
egy telep csak akkor műrevaló, ha mind a fel
színig, mind a feljebb levő műrevaló telep tal
páig megfelel a műrevalóság feltételeinek. Hiá
ba haladja meg a göngyölített fm-re eső fűtő
érték mindvégig a műrevalósági határt, az alsó 
telep mégsem műrevaló. Sőt a 3. telepig vizs
gálva a fúrást az a 2. telep talpához viszonyít
va eléri ugyan a műrevalósági határt, a 2. te
leppel együtt az 1. telep talpáig azonban nem, 
így ha pl. a 3. és 4. telep között van a számba-
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1. táblázat
A műrevalóság megállapításának menete.

A te 1 e p 1 m-re eső fűtőérték tuo

jele
talp
mély
sége

vas
tag
sága

fűtő-
érték

fel
szín
től

előző
telep

talpá
tól

előző 
nem 
műre 

való te
lepekké 
együtt M

űr
ev

al
ós

á

1. 20,0 10,0 2000 1000 M
2. 40,0 1,0 1000 525 50 — M
3. 50,0 2,0 1000 460 200 100 M
4. 70,0 1,0 1000 343 50 80 M
5. 80,0 4,0 2000 400 800 200 M
6. 100,0 1,0 1000 330 50 N

Az 1. telepig vizsgálva, az műrevaló
A 2. telepig vizsgálva, az 1. műrevaló, a 2. nem
A 3. telepig vizsgálva, az 1. műrevaló, a 2. és 3. nem
A 4. telepig vizsgálva, az 1. műrevaló, a 2— 4. nem
Az 5. telepig vizsgálva, mind műrevaló
A 6. telepig vizsgálva, az első 5 műrevaló, a 6. nem.

vétel mélységi határa, úgy csupán az 1. telep 
műrevaló, a 2. és 3. nem.

A műrevalóság megállapítása során megkap
juk, hogy egy-egy fúrásnál —  pontosabban a 
fúrás által reprezentált területen — l m 3 meg
mozgatásra kerülő anyagra mennyi fűtőérték
készlet jut (103 kcal-ban). Ezt a műrevalósági 
határértékkel osztva megkapjuk az illető terület 
rentabilitását. Ezen túlmenően a tényleges és a 
műrevalósági határt jelentő fűtőérték különb
ségét a megmozgatásra kerülő kőzettömeggel 
szorozva megkapjuk a rentabilitási határ feletti 
többletfűtőérték mennyiségét, amelyet annak 
értékével szorozva, közvetlenül Ft-ban meg
kaphatjuk a területrészről nyerhető többlet ter
melési értéket (nyereséget).

A műrevaló készleteknek ilymódon történő 
meghatározásánál területi redukciót nem alkal
mazunk. Ez azt jelenti, hogy esetleg egy-egy 
telep egy-egy fúrásban elszigetelten nem mű- 
revalónak adódik, amikor a környező fúrásokban 
mindenütt műrevaló, vagy fordítva. Természe
tesen a termelés nem tudja így kiválogatni a 
műrevaló készletéket. Tekintettel azonban arra, 
hogy csupán a tervezés stádiumában dől el, 
hogy egy-egy teleprészt kitermelnek, vagy sem, 
a kutatási jelentés készítése során elvégezhető 
területi kiegyenlítés sem tudná megadni a tény
legesen műrevaló készleteket, csupán egy erő
sen szubjektív tényezőt vinne be a módszerbe. 
A  területi redukció mellőzésével viszont tudjuk, 
hogy — feltéve, hogy a várható termelési költ
séget jól határoztuk meg — a ténylegesen ki
termelésre kerülő készlet mennyisége lehet ki
sebb, esetleg nagyobb a megállapítottnál, a 
többlet termelési érték viszont valamivel min
denképpen kisebb lesz, hiszen mind a nem mű
revaló készlet termelése, mind pedig a műrevaló 
készlet benthagyása a többlet termelési értéket 
— ezen keresztül pedig a rentabilitást —  csök

kenti. Ez a csökkenés azonban általában kis
mérvű, mivel a műrevalósági határ közelében 
levő készletek kitermelésében lehet általában 
eltérés az elméleti műrevalósági helyzettől.

A műrevalóság vizsgálatát jelenlegi állás
pont szerint a Mátrabükkalján az 1 m vastag
ságot és 1000 bcal/kg átlagfűtőértéket elérő te
lepekre kell elvégezni. A 10“ kcal fűtőérték ter
melési értékét az előfordulás várható műrevaló
készletének átlag fűtőértéke és hamutartalma 
alapján határozhatjuk meg. Ha ezeket nem is
merjük, úgy analógia alapján kell becsülni.

A termelési költséget az új kutatás eredmé
nyeként várható műrevaló készlet mennyiségé
vel közel megegyező, s ugyanazon technológiá
val dolgozó külfejtések analógiája alapján kell 
becsülni.

Bükkábrány területre műrevaló készlet ter
mészetes nedvességgel és térfogatsúllyal szá
molva :

átlagfűtőértéke 
átlaghamutartalma 
átlagtérfogatsúly (S) 
gr hamu/1000 kcal 
106 kcal értéke (É)

1522 kcal/kg 
21,89%
1,26 t/m3 
144
71,— Ft

A visontai „Thorez” külfejtés 10%-os ka
mattal terhelt költségadatait a nagyobb kapa
citásnak megfelelően módosítva az 1 m3-re eső 
összesített költség (K) 10,— Ft-nák adódott.

A műrevalóság megállapításánál a rézsűt 
nem vettük figyelembe, mivel 45°-os rézsüvei 
számolva a megmozgatásra kerülő anyagnak 
csupán 3%-át teszi ki a rézsű.

A számértékeket az (1) képletbe helyette
sítve

M__(Fh)l,26-71 • 10' 
H* 10 0,00877 (F-h)

H
Ha M =  1 és H =  1, akkor (F . h) =  114, tehát 
a műrevalóság határa az 1 m összletvastagságra 
jutó 114 kcal fűtőértékkel egyezik számértéki- 
leg (azaz m3-ként 114 000 kcal), illetve ennél 
nagyobb fűtőérték esetén a készlet műrevaló. 
Tartalékunk vehetjük az M =  0,8 és 1,0 közötti 
készletet, ami méterenként 91 és 114 kcal kö
zötti fűtőértékmék felel meg.

A Bükkábrány—Ernőd előzetesen megku
tatott terület DNy-i részén 20, ÉK-i részén pe
dig 23 fúrás alapján határoztuk meg az új mód
szer szerint a készlet műrevalóságát. Összeha
sonlításul közöljük ugyanezen részterületek 
készletének műrevalósági felosztását a jelenleg 
érvényben levő kondícióutasítás szerint, ahol az 
egyes paraméterek határértékei a következők:

vastag
ság fűtőérték

fajlagos
fedővas-

tagság

műrevaló 1,0 m 1350 kcal/kg 10 m/m
nem műrevaló 0,5 m 700 kcal/kg 20 m/m
nem műrevalóból

tartalék 1,0 m 1000 kcal/kg 20 m/m
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Megjegyezzük, hogy az 1 m-nél vékonyabb, 
vagy 1000 fcoal/kg-nál alacsonyabb fűtőértékű 
készletet, amely egyik felosztás szerint sem éri 
el még a „nem műrevalóból tartalék” csoport 
határát sem, az összehasonlításnál figyelmen 
kívül hagytuk. Így a jelenleg érvényben levő 
utasítás szerint a vizsgált teljes készlet megfe
lel legalább a tartalékkal szemben támasztott 
követelményeknek.

A javasolt műrevalósági számítás szerint a 
fenti készlet 97%-a (151 millió to) műrevaló. 
A 4 millió to (3%) nem műrevaló készletből vi
szont csupán 600 ezer to (0,4%) éri el a tartalék 
határát.

A javasolt új kondíciómeghatározás gazda
ságossági alapokról kiindulva dönti el a készle
tek műrevalóságát. Az eddigieknél sóikkal diffe
renciáltabban és pontosabban veszi figyelembe 
a fűtőértéket, ezáltal a tényleges helyzetet sok
kal jobban közelíti meg. Ugyanakkor nem kíván 
komplikáltabb számítást, mint az eddigi utasí
tások, hiszen egy előforduláson belül a telepek 
vastagság, átlagfűtőérték és talpmélység adatai
val dolgozik. Ez a módszer gépi adatfeldolgo
zásnál is jól használható.

OnpeAejieHue k o h a h u h o h h o c t h  3anacoB AHTHHTa, OTpa- 
SaTbiBaeMbix o t k p biTbiM cnoco6oM, Ha ocHOBe yaenbHoro 

KOjiHMecTBa Ternia

yilA A U M  JlaCAO

MmiepaJibiiwe pecypcw  cm iTaioTcá kohahuhohhmmh 
b c.iy'iae nx skohomhuhoh OTpaöoTKe, t . e. nx ueHuocTb 
npeBbiuiaeT 3aTpaTi,i Ha nx Aoöi>my.

U ennocm b Auenum a oöycA aeA ueaem cn KOAunecmeoM 
KciAopuiinoami e  3anacax ( k k ü a ) .  3 to MeHneTCH b 3aBncn- 
moctii » t 3ojiI)Hoctii. npeA nou araeM bie K ap bep u  p a ő o - 
rai«T , ii ochobhom  aa h  npoii3Bo;iCTBa 3H eprnn. rtoaTOMy 
3,ieci> OCHOBHbIM TpeÖOBaHIieM HBAHeTCH nOCTOHHHOCTb 
cp e .u iero  KaMCCTBa ii a a h  xpaTKOCTH m o>kho npiiMenHTb 
noi<a3aTejib, cooTBeTCTByiomini cpeAHeii 30AbH0CTii Tep- 
p in 'opm i.

B CTaaiiH pasneAKH coKiiflaeMbie aKcnjiyaTannoHHbie 
3aTpaTi.i onpcAejiaioTCB opiieHTiipoBOHHO. Ecuiee TOMHoe 
onpeaeJieHiie bo3mo>kho TOJibKO b xoae npoeKrapoBamiH. 
OcHonoii opiienTiipoBO'iHoro onpeAeueHMH MoryTCAy>KHTb 
3aTpari>i paöoTaiom ero (hjim 3anpoeKTiipoBaHHoro) i<apb- 
epa. flp n  3tom GepeTCíi KoppeKUHH Ha paonmibi Me>t<Ay 
TeppiiTopneií B3BToii 3a ocHOBy ii  TeppiiTopiiefi, Ha koto- 
poíí npoii3BOAin'Cíi noAcaeT 3anacoB.

Ha 3aTpaTbi BAHHeT pha (JiaKTopoB. n o  HbiHeuiHeií 
npaicTHKe 3to Hy>kho OTHecTii i< KOAimecTBy AoObiBaeMoro 
yrAH. OAHaKo, c Tai<HM wce ripaBOM mo>kho oTHecni h na 
KOJiimecTBO noAyiaeM oro Tenua. Pa3HHi;a m o k a v  3aTpa- 
Ta.Mii Ha OTpaöoTi<y yrAH h nycToii nopoAbi cboahtch Ha 
pa3Himy Bbi3BaHiiyio no TexmmecKHM npnuHHaM, koto- 
poii CTaAHii HCCAeAOBaHiiii mo>kho npeHeöpeub.

IIpeAnoAaran sto, mo>kho CKa3aTb, hto b paMKcix od- 
noeo MecmopoxcdeHusi aah  OKOHTypiiBaniiH reppiiTopHii h 
onpeAeAeHiin kohahhhohhmx 3anacoB (ropH30HTaAbHO h 
BepriiKaabHo) docmamomio rnynam b u3MeneHue ko au - 
necmea KaAopuüHocmu Ha 1 m 3 meppumopuu. B npeAeaax 
oahoto MecTopo>KAeHiiH np0H3B0ACTBeHHan ueHHOCTb npo- 
nopuHOHaAbHa KOAHsecTBy KaAopníiHOCTH (KKaa). 3 kc- 
nAyaTamiouHbie 3aTpaTbi, Ha KOTopwe baiihct BecbMa 
3HaHHTeAbH0e KOAHHeCTBO (jiaKTOpOB, Ha OCHOBe H3A0)KeH-
noro, mo>kho oTHec™ k Macce nopoA, KOTopan OyaeT abh-
raTbCji (m3).

KoHAHUHOHHOCTb HeoöxoAHMO onpeAeAHTb no Kanc- 
AOii CKBawHHe h naacTy. Hah onpeAfiAemiH npnmeHHeTCH 
C A eA yio inaH  (JiopMyAa:

M = F - h - S - E - K f 3 

W -~K ( 1)

npH 3T0M

M = BeAii>iHHa xapak"repH3yiomaH peHTaőejibHocTb
(l<0HAMUIK)HHOCTb) ( (f)0p./(J)0p.)

F  = CpeAHHH K3A0pIIMH0CTb MCCAeAyeMOM (-bix) 3a- 
AeHcefi ( k io a / kt)

/i =  M0iuH0CTb iiccAeAye.Moro (-i.ix) n aacra (m)
S = cpeAHiiií oői.eMHbiii Bee MccAeuveMoro njiacTa 

(to/ m3)
F  “  CpeAHHH ueHHOCTb KOAimeCTBa KaAOpiliÍHOCTH 

1 0 6 KK3A ((|)0p.)
H — MoinHocTb toaihh ao iiccjieAyeMOM riocAeAHeii

33Ae>KH ( \l)
A' =  3aTpaTi,i  Ha nepeABuraeMbiíi ő aok  nopoAW (i|)op)
PacueTbi MoryT őbiTb yTOHHeHbi, ecjui 3aTpaTbi na ot- 

paőoTKy yrjiH m nycToii nopoAu ymrrbiBaiOTCH OTAeAbno, 
e c A i i  CTOHMOCTb OTAeAbHi.ix 3ajie>KeM ymiTbiBaercH öoaee 
AiiijKfepeHuiipoBaHO, oripeAe;iHioTCH OTAeAi.no 33TpaTbi Ha 
Aoöi.niy iiiiacTOB pa3AMUHoü moiuhocth m ripoHnocTii. Oa- 
nai<p na ypoBHe pa3BCAKH, pacueTbi npoBeAeHHwe no btoíí 
l[)OpMyjie HBAHIOTCH AOCTaTOHHO TOHHbl.M.

H ah  ynpomeHiiH pacueTOB Mo>KeT npn.MeHHTCH n 
cpeAHHH BeaMMHHa oőbe.MHoro B e c a  no T e p p n T o p n u .  npn 
3T0M

io“ 3..s, . a;
K  _

iiocTOHHuan x a p a K T e p H a n  aah aahhoto MecTopo>KAe- 
HMH (2)

CJieAOBaTeAbHO, nenocTOHiniaH MacTb (JiopMyAbi b npe-
F -h

Aeaax oahoto M e cT o p o K A e iu iH :.----------
H

3 to 03HaHaeT, hto penmaöeAbHocmb 3aeucum om 
KpamnoeoeeAUHUHbiKaAopuüiwcmu e moAuie(F ■ h) u MOup- 
noemu itw a u iu (H )  ,r. e. b uiitfpoBO.M BbipanceHMH nporiop- 
UiioHajibHa KOAiiuecTBy KajiopiiunocTír na 1 m moiuhocth 
toaihh. TaKHM pöpa30.vi npedenu Konduiiuonnocmu eupa- 
Mcawrncn KaAopuünocmbio na /  m  Moupiocmu moAiijü. 3Ta 
BeAMHiiHa x a p a H T e p n a  aah  A a n n o r o  MecTopoHoieHiiH.

B xoue onpeAeueHiiH kohahuhohhocth onpeAeuneTCH 
KOAimecTBO ká /iop mmho cth na 1 m3 6ypeHiiH, t . e. nopoAbi 
nepeABiiracMiyfi Ha TeppiiTopim, KOTopan npeACTaBAeHa 
öypeHHe.M. (B 10:l k io a .) 3Ta BeaiiMMHa acaiitch npeAeab- 
HbiM 3HaueHiieM ii nonynaemea noKa3ameAb penmaBeAb- 
nocmii no daHHOü meppumopuu. Kpo.\ie -roro, ecAH pa3- 
HMuy Me>KAy (jtaKTimecKoii KaAopiiMHocTbio h npeAeAOM 
kohahuhohhocth y.MHOH<HTb na BeAHmiHy nepeABiiraeMoií 
nopoAbi, noJiyuaeTCH noi<a3aTeAb KOjiimecTBa KaAopnií- 
hocth na a npeAeAOM peHTaőeAbHocTii. E cah stot noi<a3a- 
TéAb y.MHOjKHTb c ee CTOHMOCTbio, to noAyuaemcii npuöbiAb 
c daHHoeo yuacmKa, eupaM eHHaa 6 fiopunm ax.

npeAAaraeMbiii MeTOA onpeAeAeHHH kohahuhh pe- 
aiaeT Bonpoc c SKOHOMimecKnx no3HUHÍi. n p n  stom Kaao- 
piiHHOCTb ymiTbiBaeTCH Ha mhoto Soaee h AHitupepeHunpo- 
BaHHee, nosTOMy noAywaeTCH öonee peaAbHan KapTima. 
B to >«e BpeMH 3tot MeTOA He TpeöyeT caohchhx pacneTOB 
H MO>KeT ÖblTb xop ou io  HCn0Ab30B3H npn MailIMHHOH 0 6 - 
paSoTKe AaHHbix.
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