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Lencsés település esetében a kutatási háló 
nem minden érctestet talál meg. A hálósűrűség
nél kisebb méretű lencsék egy részét a kutatási 
hálózat nem találja meg. A hálón áteső és szá
munkra elvesző ércvagyon megmentése érdeké
ben sűríthetjük a kutatási hálót,

— a hálózat sűrítésének azonban határt 
szab a fúrási költségek rohamos növe
kedése.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat bányabeli 
kutatásoknál a két egymással ellentétesen ható 
tényező optimumát kerestük. Az optimális háló
sűrűség számításának alapgondolatát legegysze
rűbben egy példával illusztrálhatjuk.

Válasszuk ki a részletes kutatásra kijelölt 
lelőhely 1 km2 méretű területét.

A =  1 km* 1. 108 m2
A számításhoz be kell vezetnünk a területi 

produktivitás fogalmát. A területi produktivitás 
az 1 m2 területre eső ércvagyon, a lelőhely be
csült ércvagyonából és annak területéből szá
molható. Felvett példánk esetében: 

tp =  10 to/m2
Szükségünk van még az 1 to elvesztett érc 

értékére
é =  10 Ft/to

A fenti adatokból kiszámítható a kérdéses 
terület ércvagyonának potenciális értéke.

B =  A. tp. é, jelen esetben 1.108 Ft.
Az egyes paraméterek részletes meghatáro

zásával a későbbiekben még foglalkozunk.
Tehát ezt az értéket akarjuk a lehető legke 

vesebb veszteséggel kibányászni.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy az ércese

dés nem folytonos. Elszórtan, apróbb-nagyobb 
érctestekben települt.

A továbbiakban ismernünk kell a kutató
fúrások átlagos hosszát:

M =  100 m
és egv fm fúrás költségét

P =  100 Ft/m
A fúrási költség kutatóháló sűrűségtől füg

gő változását a következő formula írja le:
A .M .P .

- tehát (1)
Alapterület. Mélység. 1 fm költsége

(a hálósűrűség élhossza}2

(A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki 
Csoportjának 1967. március 26-i ülésén elhang
zott előadása.)

A függvény egy hiperbola, amit az 1. ábrán 
1-el jelöltünk. A görbén jól látható, hogy a háló 
sűrítésétől függően, 30 m alatt a fúrási költség 
rohamosan nő.

Ezzel ellentétes költségkihatása van az el
vesző ércvagyonnak. Ritkább kutatási hálón na
gyobb méretű érctestek is átesnek.

A hálósűrűségtől függő elvesző ércvagyon a 
következő közelítő formulával írható le:

y =  B (1-e '**) (2)
y elvesző ércvagyon költsége 
B == a vizsgált területen lévő ércva

gyon értéke
x =  a hálósűrűség élhossza 
X =  0,014

A fenti közelítő függvény exponenciális gör
béjét az 1. ábrán 2-vel jelöljük.

1 .sz. ábra. A  fúrási költség és elvesző ércvagyon 
értékének a kutatóháló sűrűségétől függő változásit
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A két függvényt értékpáronként összegezve 
kapjuk a 3. görbét. Az összegezést grafikusan is 
elvégezhetjük.

A kapott görbének minimuma van. A példa 
szerinti esetben az ehhez tartozó hálósűrűség az 
optimális. Ebben a pontban a kutatásra fordított 
költségek és a hálón áteső, elvesző ércvagyon 
értékének összege minimális.

Ha a hálót csökkentem, csökken ugyan az 
elvesző ércvagyon mennyisége, de rohamosan nő 
a kutatásra fordítandó költség és fordítva.

A gyakorlati számításban szereplő paramé
terek jelentős része valószínűségi változó. Meg
határozásukhoz feltétlenül szükséges a vizsgált 
lelőhely konkrét adatainak ismerete. Vegyük 
sorba a paramétereket.
A.: nagysága tetszőleges. Vehetem 1 km2-nek, 

de alapul vehetem a kérdéses lelőhely teljes 
területét is.

tp.: területi produktivitás. Valószínűségi válto
zó. Nagysága függ az ércesedés helyi dúsu- 
lásától, a produktív összlet vastagságától, 
geokémiai viszonyoktól. A területi produk
tivitástól függően az érctestek eloszlása na
gyon változó lehet. Pontos meghatározása 
igen nagy munkát igényelne, de a megha
tározásra fordított munka nem áll arányban 
a számítás végeredményére gyakorolt ha
tással. A konkrét lelőhelyi számításban a tp 
40 % -os változása a megállapított optimu
mot 5 % -al módosítja.

é.: 1 to elvesző ércvagyon Ft értéke. Meghatá
rozása nagyon kényes feladat. Inkább köz- 
gazdasági és nem geológiai kérdés.

' Számszerű meghatározásnál a hasznosítható 
nyersanyag eladási árából kiindulva számít
ható az elmaradt gazdasági haszon. Az el
vesző ércvagyon miatt a lefejtendő készlet 
növekvő amortizációs hányada szintén el
vesző értékként jelentkezik.

M.: A kutatófúrások átlagos hossza, a terület 
előzetes ritka kutatási hálója, vagy geofizi
kai mérései alapján becsülhető.

(1) A fúrási költség változása a hálósűrűség 
függvényében egyszerű négyzetes összefüg
gést ad. Az összefüggés világos, megállapí
tása nem okoz különösebb problémát.

(2) A hálósűrűség változásától függően elvesző 
ércvagyon már nem állapítható meg olyan 
egyszerűen.
A formulát csak az érctestek nagyságrendi 
megoszlásának ismeretében tudjuk megha
tározni.
Első lépésként statisztikai adatgyűjtéssel 
meghatároztuk az egyes tonna nagyságrend
hez tartozó lencseméreteket.
Statisztikai mintavétellel a lelőhely lefejtett 
területéről kigyűjtöttük az egyes érctestek 
lefejtett tonnáit és a hozzátartozó területe
ket. A bonyolult alakú érctestek területét 
helyettesítettük a vele azonos területű négy

zettel. A terület négyzetgyökéből kapott él
hossz és a hozzá tartozó lefejtett to adatpá
rokat egy olyan koordinátarendszerben áb
rázoltuk, melynek x tengelyén az élhossza
kat — lencseméreteket; y tengelyén a tonna 
nagyságrendet tüntettük fel. A ponthalmaz 
első ránézésre egy parabolával, az 

y  =  a x b
formulával közelíthető. A függvény lineari- 
zálása után

Y =  lg a +  b lg x
regressziós egyenesen, legkisebb négyzetek 
módszerével meghatározható a fenti függ
vény paramétere. A lelőhely adott esetében 

a =  2,4 
b =  1,959

tehát az adathalmaz kiegyenlítő függvénye 
y =  2,4x2 (3)

ahol y =  a tonna nagyságrend 
x =  az érctest oldalhossza.

A tulajdonképpeni modellkísérlet a (3) függ
vény meghatározása után kezdődik.

A függvény alapján kiválasztott 100, 500, 
1000 stb. tonnás érctesteket helyettesítő terüle
tek (négyzetek) megkutatásának valószínűségét 
tűs fúrási hálómodellel vizsgáltuk. A vizsgálat
hoz elkészítettük az egyes kutatási hálók modell
jét. (A hálómodell egy kartonlapba szurkált 
gombostű-sereg. A kutatófúrásokat egy-egy 
gombostű helyettesíti.) A hálómodellel vizsgál
tuk a háló méreténél kisebb érctestek megkuta
tásának valószínűségét, a következőképpen:

Például vizsgáljuk meg a 100 tonnás érc
lestek megkutatásának valószínűségét, —  mely
nek a (3) függvény alapján a legvalószínűbb 
mérete 41,7 m2 — 50.50 méteres kutatási háló 
esetén. Ebben a hálózatban minden 2500 m2-re 
esik egy kutatófúrás. A megfelelő méretarány
ban elkészített lencsemodelleket (kis papír négy
zetek) adott területre véletlenszerűen, de lehe
tőleg egyenletesen leszórjuk, majd az 50.50 
m-es tűshálós modellt ráhelyezve a vizsgált 
területet átszúrjuk. Ezután leszámolható a tűkön 
fennakadt, tehát megtalált és a hálózaton áteső, 
számunkra elvesző érctestek mennyisége. Több
szöri kísérlet átlageredménye alapján a hálón 
fennakadt és átesett érctestek arányából számol
ható a vizsgált nagyságrendű érctestek megku
tatásának empirikus valószínűsége.

Az egyes érctestek megkutatásának valószí
nűsége függ a lencseméret és a háló területi ará
nyától. Abban a speciális esetben, ha a kutatási 
háló hosszabb átlója és az érctest hosszabbik 
átlója párhuzamos —  a megkutatás valószínű
sége

p— j  • 100

ahol: p =  a megkutatás valószínűsége %-ban 
t =  a vizsgálati érctest területe 
T =  a kutatási háló elemi területe (négy tű 

határolja)
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Az elvégzett kísérlet tapasztalati eredmé
nyei azt mutatják, hogy a megkutatás valószí
nűsége nem független a területi produktivitás
tól. (A kísérlet során a területi produktivitás a 
tűs háló nagyságából és a területre eső érctest 
db számából számolható. A kutatás empirikus 
valószínűségei kis területi produktivitás esetén 
kisebbek a területarányokból számított valószí
nűségeknél. Pontosan nem tudom, hogy miért, 
valószínűleg a kísérlet feltételeiben kereshető a 
hiány. A kutatóhálónk (tűkkel jelzett) területe 
nem végtelen, tehát a vizsgált terület kerületein 
túl eső ércek torzítják a számítást.

Nagyobb területi produktivitásnál az empi
rikus valószínűség 5— 10 %-kal a számított érték 
fölé esik, ez azzal magyarázható, hogy az érctest 
hossztengelye nem mindig párhuzamos a kuta
tási háló szelvényirányával. Annak valószínű
sége, hogy egy, a kutatási háló méreténél csak 
kevéssel kisebb oldalhosszú érc test az átló men
tén (vagy hossztengely mentén) egyszerre két 
fúráson is fennakadjon nem nulla.

A megkutatás valószínűsége az érctest terü
leti méretén kívül függ az alak bonyolultságá
tól, az oldalak arányától is. Ennek ellenőrzésére 
megvizsgáltuk 1:4 oldalarányú nyújtott téglalap 
területek megkutatásának valószínűségét is. Az 
izometrikus méretekhez viszonyított eltérés nem 
túl nagy, átlagosan 5 % . Nálunk a gyakorlatban 
1:4 aránynál nyújtottabb érctest ritka, ezért a 
további számításokat az egyszerűség kedvéért 
izometrikus méretekkel folytattuk.

A többféle kutatási hálóra elvégzett modell
kísérletek eredményét a 2. sz. ábrán diagram
ban foglaltuk össze.

2.sz.ábra. A megkutatós valószínűsége a hálósürüsége/f függvényében.

A diagram egyik tengelyén a megkutatás 
valószínűségi százalékai, másik tengelyén a 
tonna nagyságrendek szerepelnek.

Ebben a koordináta rendszerben minden 
egyes kutatási hálónak egy-egy görbe felel meg.

A görbesereg ott metszi a 100 %  megkuta-

tottság vonalát, ahol a lencseméret nagyobb, 
mint az adott háló legnagyobb mérete.

Következő lépés az érctestek tényleges nagy
ságrendi eloszlásának megállapítása.

A lelőhely egy tetszőlegesen kiválasztott 
területét részletesen megkutatjuk viszonylag 
sűrű kutatóhálóval. A kutatás után megállapít
juk a területre eső ércvagyon nagyságrendi el
oszlását.

Az érctestek nagyságrendjének észlelt és 
valószínű eloszlása (számítási példa):
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0--  100 3,0 3 100,0 38,1
100--  500 6,0 17 35,0 13,5
500--  1000 10,0 40 25,0 9,5

1 000--  2 000 22,0 55 40,0 15,3
2 000--  4 000 25,0 88 28,0 10,7
4 000--  5 000 20,0 100 20,0 7,6
5 000--10  000 14,0 100 14,0 5,3

100,0 262,3 =  100 % 100,0

A táblázat 2. oszlopa a 30.30 m-es kutatási 
hálózat lefúrása után észlelt, megtalált érctestek 
nagyságrendi eloszlása. A modellkísérletekből 
tudjuk, hogy az érctestek egy részét a kutatási 
háló nem találja meg. A számítási példa táblá
zatában a 3. oszlop azt mutatja, hogy az egyes 
lencsenagyságrendeket milyen valószínűséggel 
kutattam meg. A számsor a 2. sz. ábra 30.30 m 
kutatási háló görbéjén leolvasható (pl. ha 100— 
500 to nagyságrend középértékét nézzük, ez 300 
tonna. A 300 tonnás érctestek megkutatásának 
valószínűsége 30 m-es háló esetén 17 °/o, tehát 
ezzel a hálóval a valószínűleg meglévő 300 ton
nás érctestnek csak 17 %-át találom meg). A 
táblázat 4. oszlopában a ténylegesen észlelt ton
namennyiséget a megkutatás valószínűségével 
korrigálom, azután az oszlop összegét 100 %-nak 
véve kiszámolható a terület elvesző ércvagyonát 
is tartalmazó valószínűsített lencsenagyságrendi 
eloszlás (5. oszlop.). A továbbiakban ezt a szám
sort tekintjük az egyes nagyságrendekben, és 
végösszesen 100 %-nak. A kutatás sűrítésével 
ezt a mennyiséget próbáljuk egyre jobban meg
közelíteni.

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a kü
lönböző hálósűrűségek esetén mennyi az elvesző
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• érces fúrás
o meddő, fúrás

#  fúrással megtalált lefejthető érctest 
a ,  kutatóhálán áteső érctest 

szerkeszthető érckontur
3.sz.ábra. Különböző kutatóhálósuruségek esetén 
szerkeszthető lencsekontúrok és lefejthető készletek

ércvagyon aránya? A számítást a következő
képpen végezzük: A valószínű eloszlás minden 
nagyságrendi tartományát csökkentjük az adott 
hálósürűség esetén a nagyságrendtartomány 
megkutatás valószínűségével. (Pl. 20 • 20 m háló 
esetén az első to nagyságrend középértéke 50 to, 
megkutatás valószínűsége 7 % . Ebbe a tarto
mányba esik az összes ércvagyon 38,1 % -a. En
nek 7 % -a 2,7 % ; 38,1— 2,7 =  35,4 %  a különb
ség, ami számunkra a 20 -20 m-es kutatás ese
tén ebben a tartományban elveszik.) A tartomá
nyonként kapott különbségek összege adja a 
kérdéses hálózatban az elvesző ércvagyon meny- 
nyiségét. így minden egyes kutatóháló sűrűségre 
kiszámítható, hogy a valószínűsített összes érc
vagyon hány százalékát veszítjük el. Ebből a 
számsorból és az ércvagyon pontenciális értéké
ből kiszámolható az y =  B(l-e"/.x) közelítő függ
vény paramétere.

Az optimum pont kikeresése után, ami a 
példánkban 28 m-nek felel meg, láthatjuk, hogy

ez a háló is elveszíti a valószínűsített összes érc
vagyon 32 %-át.

Az eddigi számításban csak a fúrásos kuta
tás költségeit vettük figyelembe. A számítást a 
Mecseki Ércbányászati Vállalatnál végeztük el, 
ahol a bányabeli részletes kutatás optimális háló
sűrűségét kerestük. A sürítő kutatás eleve meg
követeli a bányabeli feltáró vágatokat. A lelő
helyi gyakorlatban a bányabeli kutatás a feltá
rás szerves része. A feltáró vágatok költségét a 
termelhető ércvagyon viseli.

Abban az esetben, ha a terület részletes 
megkutatását külszinről végezzük és a bányá
szati feltárás egyben érckutatás is, akkor a mély
fúrásos kutatás és a bányászati feltárás mint 
kutatás együttes költségét kell figyelembe venni.

A számításainkban eddig azt az érctestet 
tekintettük megkutatottnak, amelyet legalább 
egy kutatófúrás harántolt. Az előkészítés és fej
lés során a bonyolult ércesedés mellett az egy
két ércharántolás alapján megszerkesztett len- 
csekontur nagy bizonytalanságot rejt magában.
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A művelés sűrűbb kutatóhálót igényel. A bo
nyolult alakú érctestek előkészítési és fejtési 
költségének hálósűrűségétől függő változását 
szintén modellkísérlettel határoztuk meg.

A valószínűsített teljes lencse-eloszlásnak 
megfelelő keveréket állítottunk elő, majd azt 
véletlenszerűen leszórva a tűs hálóval „megfúr- 
tuk“ . A 3. sz. ábrán jól látható az azonos lencse 
elhelyezkedés mellett a különböző kutatási háló 
esetén szerkeszthető érckontur. Többféle háló
sűrűségnél vizsgáltuk az előkészítési és fejtési 
költségek alakulását. Ezek a költségek a háló 
ritkításával nőnek, tehát az 1. sz. ábrán a 2. sz. 
görbe költségeit növelik. A bonyolult, hossza
dalmas számítást, ami elsősorban a lelőhelyük 
speciális viszonyaira érvényes, részletesen nem 
ismertetem. Az ebből adódó változás a szüksé
ges hálósűrűséget 10 %-kal sűrítette.

OnpeAeJiemie oimiMajibHOft iu iotho cth  pa3BeA0HH0fl 
ceTH b  cjiyqae jiiuioo6pa3Horo saaeraHHfl 

opyAeHeHHfl c onbiTOM Ha iwoflejiH

A btop: Eodpozu &pudbeui
rip ii oripeaejieHHH onTHMajibHoíí ruiOTHocui paaBeAOM- 

Hoií CeTH Mbl HCXOAHM H3 fleflCTByKHUIIX KOHTpaCTHO Apyi 
na Apvra íjiaKTopoB 3aTpaT na öypeHiie h noTepn pyabi 
rip i! HCHHCJieHHH onpeaeiiHeM H3MeHeHne 3aTpaT na 6y- 
peHiie, aanHcnmee ot iuiothocth pa3BeA0MH0íi ceu i, a 
T3K>Ke ctohmoctii noTepaiouiero 3anaca pyaw, 3aBHCfluieií 
raioKe ot iuiothocth ccth íiypem ifl. CyMMiipyn oth fiBe 
3aBHCI1M0CTH OnTHMy.W IUIOTHOCTH pa3BeAOMHOfi ceTH nOJiy-
mhm TaM, m e cy.wMa 33TpaT na pa3BeaKy n cy.vi.Nta noTeps- 
romero 3anaca pynu , 3aBiiCHmero ot iuiothocth pa3Beaoa- 
HOÜ ceTH HBJlHeTCH MHHHMajlbHOÍÍ.

H3MeHeHiie 3aTpaT Ha SypeHiie HcmicjifleTcs H3 cpeaHeíi 
rjiyfÍHHbi CKBawHH h ueHbi 3a euMHHuy oahoio noroHHoro 
\ieTpa.

Bjiaaen AaHHbiMH o BejnimiHe jihh3 MecTopoxmeHHH no- 
repnioiHHecH 3anacbi p y au  b c jiy ia e  pa3jn-mnoíí n.noT- 
hocth ceT H  onpeaenneM onbiTOM hh Moae.nn

Területek tektonikai zavartságát kifejező számok 
használhatósága a szénbányászatban

•írta: Dr. Juhász András

A széntelepek népgazdasági értékét azok a 
jellemző adatok határozzák meg, amelyek a ter
melési költséget és felhasználhatóságot befolyá
solják. Legáltalánosabban ezek az alábbiak:

A széntelep vastagsága.
A széntelep minősége (fűtőérték, hamutar

talom, nyomelem, stb).
A széntelep mélysége.
A széntelep jöveszthetősége.
A széntelep kísérőkőzete (általában kőzet

fizikai, hidrológiai szempontból).
A széntelepek tektonikai zavartsága.
A földtani kutatás tervezésénél váltakozó 

vastagságú és minőségű széntelepeknél elsődle
ges célként a széntelep vastagságának és minő
ségének megismerését, míg a többi földtani jel
lemzőket másodlagos célként tervezzük. A tek
tonikaiig zavart, de kis vastagsági és minőségi 
változású széntelepek megkutatásánál pedig a 
tektonika megismerését tűzzük ki elsődleges 
célként.

A kutatások értékelésénél a földtani jellem
zők egy részét (vastagság, minőség, mélység) 
konkrét számokkal fejezzük ki, míg a hidrogeo

lógiai viszonyokat, és a tektonikai zavartságot 
azonos módon számszerűen nem értékeljük. 
Borsodban pedig a műrevaló készletek felhagyá
sának csaknem kizárólagos oka a tektonikaiig 
zavart település. Felvetődik tehát az a kívána
lom, hogy a szénterületek gazdasági értékelésé
nél a tektonikai zavartságot is számszerűen 
vegyük figyelembe. Ehhez szükséges valamilyen 
mérőszám kidolgozása, mely a leművelt, illetve 
bányavágatokkal feltárt területek felméréséből 
és értékeléséből indulhat ki.

A tektonikai zavartság mértékének a jel
lemzésére ezideig többféle összefüggést javasol
tak. Ezek közül csak a magyar vonatkozásúakat 
említjük.

Benkő F. (1) a tektonikai zavartságot az 1 
km2-re eső zavargások hosszával határozza meg’

(1) X = ^ Tlt,ahoh

U — a területre eső tektonikai vonalak össz- 
hosszúsága m-ben;

X  — az 1 kma-re eső tektonikai vonalak hosz- 
szúsága m-ben;
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