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A mecseki uránlelőhely kővágószöllősi anti- 
klinálison helyezkedik el. A kővágószöllősi anti- 
klinálist helységközti m edencében felgyülem lett 
perm -triász üledékek építik fel.

Az ércesedés a felsőperm i tarka  homokkő- 
összlethez kötődik. A produktív  összlet, am ely
nek fedőjében vörös kőzetek, feküjében szürke 
kőzetek vannak, bonyolult felépítésű és válto
zékony vastagságú. A produktív  összletben a 
zöld kőzetek m ellett nagy szerepet játszanak az 
ún. köztesvörös és köztesszürke betelepülések, 
lencsék és nyelvek is.

A mecseki lelőhely a kutatók többsége sze
rin t poligén. Az u rán  az üledék-felhalm ozódás 
során k erü lt az összletbe, m ajd a  dia-, kata- és 
hipergenezis folyam án átrendeződve alakította 
ki jelenlegi form áját.

Az ércmezőn belül az ipari lelőhelyek az 
összterület viszonylag kis részét foglalják el és 
meddő területekkel vannak elválasztva egymás
tól.

Az ércesedés térbeli eloszlása első benyo
m ásra rendszertelennek tűnik. Egyes korábbi 
vizsgálatok azonban kiderítették, hogy az érce
sedés szoros kapcsolatban áll a produktív összlet 
felépítésével és vastagságával. Virág K., B ara
bás A. (2) k im utatta, hogy a legnagyobb ipari 
lelőhelyekre a  produktív összlet nagy vastag
sága és a köztesvörös jelentős szerepe jellemző. 
Bállá Z. (3) a színek és a lineáris fémvagyon két 
sávrendszerbe töm örülését állapíto tta meg. K i
m utatta, hogy az egyes lelőhelyek e sávok m et
széspontjain helyezkednek el, és az uránérc 
ezeken belül kőzetrétegm enti lencseszerű tes
teket képez. E lencsék ércesedése igen változé
kony, elhelyezkedésük a produktív  összleten 
belül úgyszintén.

A vázolt ércm akrostruktúrális m egfigyelé
sek és ércgenetikai elképzelések közvetlen ku 
tatásirányítási és ércprognosztikai elveket nem 
rögzítenek. Az elsősorban hálózatszerűén tele
p íte tt fúrások perspektívitásának elbírálása fő
képpen a haránto lt ércesedés param éterei és a 
m akrostrukturális elképzelések alapján történt. 
Ameddig a fúrásos kutatás csak a  lelőhely felső 
zónáját érin tette  és lehetőség volt viszonylag 
sűrű  háló alkalm azására, az egyes ércmezők 
körülhatárolása m egbízhatóan történ t, habár e 
periódus sem  volt csalódásoktól mentes. A fú rá
sos kutatás m élyülésével ritku lt az alkalm azott 
kutatási háló. Előállt az a paradoxon, hogy a 
néhányszor 10 milliós beruházások m egtervezé
séhez néhányszor száz adat, a néhányszor száz
milliós beruházás létesítéséhez néhányszor tíz 
adat állt a vállalat rendelkezésére. Ez az eset 
távolról sem tekinthető kirívónak, a  m odern 
m élybányászat egyik alapvető problém áját ké
pezi. E problém a m egoldását kívántuk elősegí

teni a m élyfúrási geofizikai adatok statisztikai 
feldolgozásával. E m unkánkban a számítógépek 
hasznos eszköznek bizonyultak.

*

A statisztikai adatfeldolgozást megelőzően 
a lelőhelyi karottázs eredm ényének értelm ezé
sénél a fő szerepet az alaki értelmezés játszotta, 
azaz a karottázsgörbékről a rétegek, összletek 
helyét, vastagságát olvasták le és a  különböző 
fizikai értékek megfigyeléséből szárm aztatott 
rétegeket igyekeztek a földtani rétegekkel 
egyeztetni a m agfúrások arányának csökkentése 
céljából (1).

A statisztikai feldolgozáshoz a produktív 
összletet és közvetlen környezetét jellemző 
gamma- és ellenállás-szelvényszakaszokat digi- 
táltuk . A digitált szelvényszakaszokból egységes 
elveknek megfelelően kiszám ítottuk a réteg- és 
összletadatokat, valam int az ércesedés jellemző 
param étereit. Ezáltal statisztikai szempontból 
egybevethető adathalm azok képzésére megfelelő 
adatsorokat nyertünk.

A lelőhely tulajdonképpeni produktív  össz- 
letén belül a sugárzás intenzitásának változása 
az urántartalom  változásával arányos. A fedő- 
és fekü képződményekben viszont kism értékben 
a K- és Th-sugárzás is szerepet játszik.

A látszólagos elekromos ellenállás-értékek 
változását a homokkövek szemcsézettségének, 
kötőanyagának, porizitásának, víztartalm ának 
stb. változása idézi elő. M indezek a lelőhely 
felépítésére vonatkozó fontos információk, ame
lyek az üledékfelhalmozódás jellegére utalnak, 
illetőleg tartalm azzák a kőzetet ért későbbi 
hatások eredm ényét.

Az ércesedés és környezetének kapcsolatát 
felderítendő első feladatunk az alapadatok el
oszlási form ájának, átlagának, szórásának meg
határozása volt. Ezt m eghatároztuk először a 
lelőhely vizsgálatba vont fúrásának összességé
re, m ajd különböző földtani szempontok szerint 
kiválasztott csoportokra. Csoportokat képeztünk 
pl. a  legjobb ércesedésű, az érces, a meddő fú 
rásokból, valam int készletszámítási blokkonként 
stb. Az eloszlási-vizsgálatok term észetesen nem 
terjedhettek  ki első lépésben m inden változóra, 
hanem  csak azok egy részére. Az adatok csopor
tosításánál is figyelem be kellett venni a föld
tan i adottságokon kívül a m atem atika-statisz
tika kötelm eit is. De a kompromisszumos meg
oldások is használható eredm ényeket adtak.

Többek között m egállapítottuk, hogy a 
vizsgálatba vont adatok többségének eloszlása 
normális, vagy lognormális, átlagaik és szórá
saik területegységenként különbözőek. Az érces 
és meddő fúrások átlagainak, a szórásoknak, az 
ezekből képzett relatív  szórásértékeknek több-
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ségében lényeges különbséget nem észleltünk, 
azonban a meddő zöldhomokkövek У-értékei 
szórásában különbség m utatkozott, mivel a 
У-rétegek extrem ális értékei a  meddő fúrások
ban jóval kevésbé differenciáltak, m int az érces 
fúrások meddő szakaszain.

A differenciáltság m értékéül a У-eloszlás 
standard valószínűségi tartom ány határértékei
nek (Mo -j- ° és Mo ~ °) aránya tűn t legalkalm a
sabbnak, amit szóráshányadosnak neveztünk 
(K°). Az 1. ábrán látható, hogy a meddő fú rá

sokban K" m integy háromszorosan kisebb, m int 
az érces fúrásokban. A további vizsgálatok ki
derítették, hogy a szóráshányados értéke infor
mációt nyú jthat arra vonatkozóan is, hogy 
érces-, vagy m eddőterületet jellemez-e egy-egy 
konkrét fúrás, függetlenül az általa határolt 
ércek jelenlététől, vagy hiányától, s így segítsé
get nyú jtha t a  kutatás alatt álló terü letek  pers
pektíváinak pontosabb megállapításához. A szó
ráshányados gyakorlati alkalmazhatósága azon 
a tényen alapul, hogy az érces területeken el
sődleges szóródási udvarok alakultak ki, ame
lyek térben jóval kisebb változékonyságot m u
tatnak, m int maga az ipari ércesedés.

Az alapadatok korrelációs vizsgálatát is el
végeztük. A korrelációs vizsgálatok feladata az 
ércesedés és környezete kapcsolatának felderí
tése volt. A korrelációs vizsgálatok nem terjed
tek ki a param éterek összességére. A vizsgála
tokba vonandó adatok kiválasztásánál elsősor
ban arra  törekedtünk, hogy a külszíni és bá
nyabeli kutatásoknál lehetőleg azonnal és vi
szonylag kevés befektetéssel hasznosítható 
összefüggéseket kapjunk.

A korrelációs vizsgálatok során a  totális, 
parciális és többszörös korrelációs együttható
kat becsültük, m eghatároztuk a regressziós 
egyenesek, ille tőleg regressziós síkok egyen
letéhez szükséges adatokat, a korábban em lített 
csoportosításoknak megfelelően.

A totális korrelációs együttható két változó 
kapcsolatának szorosságát méri. A korrelációs

együttható becslése az ún. tapasztalati korrelá
ciós együtthatóval történt.
Számíási képlete:

V V V
n  _ Xi y* —  2  X i j -  y * _________

r*v !  |[n 2  x"í — \ 2  X<)2] [n 2" y2{ _  (A y if]

A korrelációs együttható — 1 és +  1 érté
kek között változik. Minél közelebb van ezekhez 
az értékekhez, annál nagyobb az értékpárok kö
zötti összefüggés. Ha az v Xy értéke 0, vagy 
ehhez közeli érték, lineáris összefüggés az ér
tékpárok között nincs. 1. táblázat. A korrelációs 
együttható, valam int a tapasztalati szórás isme
retében szám ítottuk a lineáris regresszió be
csül együtthatóját, b ^ - t .

1. sz. táblázat

Területegységek

1 2 3 4 5

2—1 . 550
3—1 .721 3—1 .913 3—1 . 886

3—2 .794 3—2 . 553
4—2 .939 4—2 . 448
4—3 .818 4—3 . 494 4—3 .525

6—5 .884 6—5 .839 6—5 .924 6—5 .905 6—5 . 834
7—5 .848 7—5 .727 7—5 .878 7—5 . 905 7—5 . 693
7—6 . 888 7—6 .805 7—6 .960 7—6 .904 7—6 . 895
8—1 .861 8—1 .735 8—1 . 934 8—1 . 927

8—2 . 519
8—3 .857 8—3 .409 8—3 . 736 8—3 . 964 8—3 .,920

9—2 . 465
9—5 . 616 9—5 .608 9—5 .447 9—5 . 536 9—5 . 573
9—6 . 667 9—6 .737 9—6 .595 9—6 .553 9—6 .,459
9—7 . 596 9—7 .524 9—7 .611 9—7 .553

A regressziós egyenes egyenlete:

Y =  у +  bw(x -  x)

A vizsgálati csoportok eltérő adatai m iatt 
az egybevethetűség érdekében szükségessé vált 
a korrekciós együttható statisztikai próbájának 
számítása is (Student-, Fischer-próbák).

A véletlen m inta korrelációs együtthatóinak 
kritikus értékeit különféle szabadságfoki érté
kekre és 90 %, 95 %,98 % , valam int 99,9 % 
valószínűségi szintekre szám ítottuk ki. Á ltalá
ban a táblázatokban 99,9 %  valószínűségi szintű 
adatok kerültek.

Néhány valószínűségi változó totális korre
lációjának területegységenkénti mennyiségét és 
változását m uta tja  a táblázat. Jól érzékelhető, 
hogy a felderített korrelációk száma nagy. Ezen 
túlm enően látható az is, hogy a korrelációk szá
ma területegységenként változik.

Az i'xn további értelmezése m enetének il
lusztrálására az ellenállásértékek totális korre
lációját em lítjük meg. A fedő és fekü, valam int 
produktív összletek ellenállásértékei közötti 
korrelációk

r cfedő í'prod =  0,90 
r  í'fekü í'prod =  0,96 
r éfedő efekü — 0,92
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Ez a tény geofizikai szempontból a rra  utal, 
hogy a fedő, fekü és produktív összletet alkotó 
homokkövek lényegében azonos folyam at te r
mékei és lényegi különbség képződésükben 
vertikálisan nem volt.
Többszörös korrelációs együttható

Az ércesedés kapcsolatát nemcsak egy va
lamely változóval, hanem  a változók sokaságá
val is vizsgálni kívántuk. Ezt az xi változónak 
és az x+ változónak a kapcsolatával m érhetjük, 
ahol x+i, az xi-nek legjobb lineáris közelítése 
X2 . . . .  x  n változókkal.

A többszörös korrelációs együttható általá
nos egyenlete

Г у XI X 2 . . . .  X П
S j Xi x s ____x „

s 2О у

n
У

s2У Xl  X2 . . . . X/i  =
^ = Ц У, _ У 0 2

n — К  — 1
reziduális szórás.
Ennek négyzete: r2 xi х г . . . .  Хц az у függő vál
tozónak az a része, am elyet az xi X2 .........x  к
független változók befolyásolnak, г у  xi х г . . .  
. . .x a- értéke m inden esetben csak pozitív lehet.

Parciális korreláció

ben nem tartoznak a statisztikai vizsgálatok fo
galmába, de abból szárm aztatottak.

Az alapadatok egyértelm ű meghatározását, 
valam int az egyöntetű rétegkiválasztás és para
m éter meghatározás jelentős m értékben hozzá
járu lt a korábban em lített genetikai elképzelé
sek számszerű igazolásához. (4) kim utatták, hogy 
az uránfelhalmozódás a produktív összleten be
lül nem szárm aztatható kizárólag a vörös össz- 
letnek a szürke összlethez viszonyítottan észlelt 
sugárzóanyag hiányából, mivel a produktív 
összlet sugárzóanyag-tartalm a ezt a „hiányt” 
mintegy 40 % -kal meghaladja. Ez a megállapí
tás az eddigi elképzelésekkel ellentétes. További 
vizsgálataik során igazolták azt a feltételezést, 
hogy a sugárzóanyag „felesleg” egy kelet-nyu
gati uránm igráció eredm énye szingenetikus fel- 
halmozódás m ellett. A m akrom éretű migráció 
m ellett vizsgálták a produktív összleten belüli 
másodlagos áthalmozódás lehetőségét is. A vizs
gálati módszerük a gam m a-értékek kum mulálá- 
sa és az így kapott görbe tangensének megha
tározása volt. M egállapították, hogy ezen érté
ken keresztül a másodlagos felhalmozódás ténye 
megfogható és ez az érték alkalmas az átharán- 
tolás helyén a produktív összlet perspektivitá- 
sának elbírálására.

A statisztikai vizsgálatokat lényegileg egé
szítik ki a param éterek területi eloszlási váz
latai, amelyek a térképszerkesztés szabályai 
szerint készülnek.

Közelítsük xi-et хз, х з ...........x lineáris
függvényével és a  m aradékot jelöljük 1, 2, 2 .. 
.. S-al. Ugyanezt végezzük el хз-ге is, és a ma
radékot jelöljük 2, 3, 4 S-el. E m aradékok kor
relációs együtthatóját az xi és хз változóknak 
az хз, X4........ x«  változókra vonatkoztatött par
ciális korrelációjának nevezik.

A parciális korrelációs együtthatók becslése

П 2   Г13 . Г23
\■ (1 — A )  . (1 — Г2зз)

£12,4----  m ,4  . Г23,4

I' (1 — Г2|3,4) • (1 — Аз,4)
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stb. képlettel történik.
A többszörös korrelációs együttható, illető

leg regressziós síkjának egyenlete írja  le az 
ércesedés intenzitásának megközelítését más 
független változók segítségével, tehát vizsgálati 
célunk szempontjából k itün tete tt jelentőségű. 
Példaképpen em líthetjük, hogy az egyik csopor
tosításban a fekü, a fedő és a produktív összlet 
átlagos gamma intenzitásából =  92 %  valószí
nűséggel szám ítható a lineáris fémvagyon az 
Y — AX, + B X 2 +  CX3 +  D képlettel, am ely
ben az állandókat a számítógéppel szám ítottuk.

A továbbiakban olyan vizsgálati eredmé
nyeket vázolunk, amelyek a szó szoros értelm é

Запасы Мечекского рудного поля были опоис- 
кованы глубокими скважинами. В этих скважи
нах регулярно были проведены гамма- и электро
каротаж. Перед статистической обработкой каро
тажные кривые дигитализировались. Из них были 
вычислены данные относящиеся к руде, пластам 
и пачкам пластов. Эти данные (прибл. 220 пара
метров) подвергались анализу методами матема
тической статистики с помощью ЭВМ.

Полученные статистические данные а также и 
построенные карты распределения параметров по 
рудному полю значительно помогли освоению 
месторождения. Статья слдержит описание хода и 
результатов обработки.
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