
TOVÁBBKÉPZÉS

A KÉSZLETSZÁMÍTÁSOK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI
BÁRDOSSY GYÖRGY

A hasznosítható ásványi nyersanyagok készleteinek meghatározása a gyakorlati

földtan egyik legfontosabb és legfelelsségteljesebb feladata.

A produktív területek fúrásokkal és különböz mesterséges feltárásokkal való

megkutatása egymagában még nem elegend arra, hogy a terület ásványi kincseit

a népgazdaság birtokba vegye. Ehhez elssorban szükséges, hogy pontos számításokkal

meghatározzák a megkutatott terület ásványi nyersanyagának készletét, minségét,

megkutatottságának fokát és bányászati feltárási lehetségeit. Ezeket a munkálatokat

összesítve készletszámításnak nevezzük.

A készletszámítás különböz tudományosan megalapozott módszereit a szovjet

geológusok dolgozták ki az elmúlt évtizedek nagyszabású földtani kutatásai folyamán.

Szükségessé tette a módszerek kidolgozását a szocialista tervgazdálkodás, melyben az

ásványi kincsek hasznosítása legtervszerbben, a szükséglet és gazdaságosság tényezinek

egybehangolásával történik.

Népgazdaságunk hasonló feladatokat ró a magyar geológusokra is. Indokolt ezért,

hogy részletesebben foglalkozzunk a földtani készletszámítás módszereinek kérdésével.

A szovjet irodalomban számos készletszámítási eljárás leírását találjuk. Gazdag
irodalom foglalkozik a módszerek elméleti kérdéseivel, alkalmazási lehetségeikkel,

elnyeikkel és hiányosságaikkal. Valamennyi készletszámítási módszer azon a közös

elven alapul, hogy a telep szabálytalan térbeli alakját valamilyen többé vagy kevésbbé

leegyszersített alakzattal (vagy alakzatokkal) helyettesítse, a telep térfogatának kiszá-

mítása céljából. Meghatározva az illet ásványi anyag térfogatsúlyát és megszorozva

azt a telep köbtartalmával, a nyersanyagkészlet tonnaértékét nyerjük.

A gyakorlat szempontjából a készletszámítási eljárásoknál elengedhetetlenül

fontos követelmények a következk :

1 . A számított ásványi nyersanyagmennyiség a lehet legjobban közelítse meg
a telep valóságos készletét.

2. A készletszámítás módja álljon összhangban a telep szerkezetével és települési

viszonyiaval és azokat megfelelen juttassa kifejezésre.

3. A készletszámítás végrehajtása minél egyszerbb és gyorsabb legyen.

Ezeknek a követelményeknek leginkább megfelel, a gyakorlatban jól alkalmaz-

ható eljárások négy fcsoportba oszthatók.

1 . Tömbmódszerek :

a

)

számtani középarányos módszere ;

b

)

földtani tömbök módszere ;

c

)

háromszög módszer
;
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d

)

négyszög módszer
;

e

)

hatásöv (sokszög) módszer
;

f) termelési tömbök módszere.

2. Szelvénymódszerek :

a) függleges párhuzamos szelvények;

b

)

vízszintes párhuzamos szelvények ;

c

)

vonalas módszerek ;

d) nem párhuzamos függleges szelvények.

3. Rétegvonalas módszer.

4. Egyéb módszerek :

a

)

izohipsza módszer
;

b

)

statisztikus módszer ;

c) átlagos dlésszög módszer.

A tömbmódszerek közös alapvonása, hogy a telepet vízszintes vetületben ú. n.

alaptérképen ábrázolják a fúrások (aknák) és az ipari ércvastagság feltüntetésével

Ezután a térképen a telepet kisebb

vagy nagyobb számú tömbre osztják

fel. A készlet kiszámítása egyes töm-
bönként külön történik. Végül a

tömbök készleteit összesítve a telep

teljes készletét kapjuk. Ennek a mód-
szernek különböz változatai a töm-

bök kiválasztásának módjában tér-

nek el egymástól ; az átlagolás és

összesítés elve mindegyiknél meg-
egyez.

A tömbmódszerek legáltaláno-

sabb fajtája aszámtaniközép-
arányos módszer. Ebben az

esetben az egész telepet egyetlen

tömbnek tekintjük. A telep átlagos

vastagságát a fúrásokban észlelt vas-

tagságok számtani középarányosa adj a

_ 27 m
meg.

7 . ábra.

Tehát M = -
n

telep átlagos vas-airól M .a

tagsága

m vastagság a fúrásokban
;

n a fúrások száma.

Hasonlóképpen a számtani kö-

zéparányossal számítjuk ki a telep át-

lagos minségét az egyes vegyelemzésekbl. Geometriailag ennél az eljárásnál a telep

szabálytalan alakját tulajdonképpen egy vele megegyez térfogatú táblává alakítjuk.

Ennek alapterülete megegyezik a telep alapterületével, vastagsága pedig a telep át-

lagvastagsága (1. sz. ábra).

2. ábra

Ennek a módszernek nagy elnye, hogy a számítások nagyon egyszerek és gyorsan
elvégezhetk. Hátránya, hogy a számítás pontossága csak közelít érték, különösen
akkor, ha a telep területén a fúrási hálózat srsége eltér (2. ábra). Ez a módszer
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elssorban olyan telepeknél alkalmazható eredményesen, melyek eléggé nagy kiterje-

dések, vastagságuk és minségük pedig szintén elég állandó. Ilyenek elssorban a kszén-

telepek és egyéb üledékes ásványtelepek (agyag, homok). Kiválóan alkalmazható a mód-
szer más készletszámítási eljárások helyességének gyors ellenrzésére is.

Kiékeld telepek esetében, ha a telep szélein az ásványi anyag vastagsága roha

mosan csökken (bauxit, mangán) ennek a módszernek egyik válfaját használják. A telepet

két tömbre osztják. Az els, ú. n. bels tömb határait úgy kapjuk meg, hogy összekötjük

a széls produktív forrásokat. A másik, ú. n. peremi tömb a telep határai és a bels tömb

közötti területsávot alkotja (3. ábra). A bels tömb készletét az elbb ismertetett módon
határozzák meg, míg a peremi tömbök a telep földtani felépítésétl függen az átlagos

vastagságnak csupán bizonyos százalékát veszik tekintetbe (általában a felét).

Földtani tömbök módszere. Az eljárás lényege az, hogy a telepet

a fúrási hálózat srsége, a t elepülési viszonyok és a bányászati lehetségek tényezinek

figyelembevételével több-kevesebb készletszámítási tömbre osztjuk fel (4. ábra). E töm-

bök készleteit külön-külön számítjuk ki és végül összegezzük. Az átlagos vastagságot

itt is a fúrások számtani középarányosa adja meg. Amennyiben összefüggés figyelhet

meg a telep vastagsága és minsége között, úgy az átlagos minség kiszámítását ú. n.

DSÚlyozott átlagszámítással« végzik a következ képlet szerint :

E mc
C =

E m
ahol C a tömb »súlyozott«

átlagos minsége
;

c fúrásokban kapott

minségek
;

m a fúrások vastagsága.

Ez a számítási eljárás eléggé

hosszadalmas, azonban eredményei jó- 5. ábra

val pontosabbak a számtani középszá-

mítással nyert adatoknál. A földtani tömbök módszere egyike a Szovjetunió-

ban legáltalánosabban használt módszereknek. A pontosság mellett elnyös, hogy
ez a módszer a telep fbb részeinek készleteit külön-külön is megadja. Ez a számítás

már természetesen hosszadalmasabb az elz módszernél, ami egyúttal e módszer egyik

f hátránya is. Kiválóan alkalmazható ez az eljárás az összes üledékes telepeknél, st
a magmás érctelepek kevésbbé bonyolult fajtáinál is.

A tömbmódszerek fontos válfaja az ú. n. háromszög módszer. Ennél

az eljárásnál a telepet háromszögalakú tömbökre osztjuk fel. Minden háromszög csúcs-

pontjában egy-egy fúrás (vagy akna) helyezkedik el (5. ábra). A háromszögeket lehetleg

8 Földtani Közlöny
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úgy választják meg, hogy azok oldalai egyenl hosszúak legyenek. A telep készleteit

itt is tömbönként számítják ki. Érmek során a tömbök átlagos vastagságát számtani
középszámítással, átlagos minségét pedig a fent ismertetett súlyozással szokták kiszá-

mítani. A peremi sávot a települési viszonyoktól függen néhány nagyobb tömbre
osztják fel az egyes fúrópontokból a telep körvonalára húzott merleges vonalakkal.

Ez a módszer nagyon pontos. Különösen ersen váltakozó vastagsági! tele-

peknél lényegesen pontosabb eredményeket szolgáltat, mint az elz módszer.

További elnye, hogy a tömbhatárok megszerkesztése igen könnyen és gyorsan végezhet
el. A módszer f hátránya, hogy a számítások elég hosszadalmasak. Ez abból is látható,

hogy minden egyes fúrás legalább három, de sok esetben öt, hat tömbben is szerepel

egyszerre. A sok súlyozott átlagszámítás a mveletek számát még jobban növeli.

Ez a körülmény különösen nagyobb telepek esetében okoz lényeges nehézségeket, amikor
esetleg többszáz háromszög készletét kell külön-külön kiszámítani és összegezni. A mód-
szer további hátránya, hogy a tömbök megszerkesztése tisztán geometriai alapon történik

és így a tömbelosztás a telep földtani felépítését nem veszi figyelembe.

A háromszögmódszert elssorban' ersen változó vastagságú üledékes telepeknél

(bauxit, mangán, üledékes vasérc) szokták alkalmazni. Kszéntelepeknél e bonyolult

módszer alkalmazása kevésbbé indokolt.

A háromszögmódszerrel teljesen megegyez elven épül fel az ú. n. négyszög-
módszer. Ennél az eljárásnál a telepet négyszögalakú tömbökre osztják fel. Az egyes

tömbök készleteinek kiszámítása és a készletek összesítése a háromszögmódszerrel teljesen

megegyezik. Ezt az eljárást kizárólag nagyobb te-

lepeknél szokták alkalmazni. De ilyenkor is csak

abban az esetben alkalmazható, ha a telep meg-

kutatása teljesen szabályos fúrási hálózattal tör-

tént. A sok kötöttség miatt ez a módszer általában

ritkán használatos.

A sokszög vagy fúrási hatásöv
módszer a tömbmódszereknek egyik gyak-

rabban alkalmazott fajtája. A módszer lényege

abban áll, hogy a telepet annyi tömbre osztjuk

fel, ahány fúrás vagy akna harántolta a telepet. A
tömbök határait úgy vonják meg, hogy a tömb te-

rületének minden egyes pontja közelebb legyen az

adott fúráshoz, mint a szomszédos fúrások bár-

ra elyikéhez. A szerkesztést gyakorlatilag úgy vég-

zik el, hogy az illet fúrást a szomszédos fúrások-

kal egyenes vonalakkal kötik össze. Az összeköt

egyenesek féltávolságában merlegeseket emel-

nek. Ezek a merlegesek együttvéve a tömb

határait adják meg (6. ábra). A módszer elnye, hogy eléggé pontos, továbbá

az, hogy teljesen szabálytalan fúrási rendszer esetén is használható, amikor a többi

módszerek legtöbbjét nem lehet alkalmazni (pl. az összes szelvénymódszer, három-

6. ábra

szög és négyszög módszerek) . A számítások ezenkívül igen gyorsan hajthatók végre.

Ennél az eljárásnál ugyanis kiesnek az elz módszerek hosszadalmas átlagszámításai.

Ellensúlyozza viszont ezt a tömbhatárok megszerkesztésének eléggé körülményes volta.

A módszer hátránya a háromszög és négyszög módszerekhez hasonlóan az, hogy a tömb-

beosztás egyáltalában nem juttatja kifejezésre a telep földtani felépítését. A tömbök

átlagos minségének meghatározása szintén hibalehetséget ad, mert a tömb átlagos

minségét csupán egyetlen fúrás adata szolgáltatja. A telepen belül egyes anyag- (érc)
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7. ácra

fajták elkülönítése e módszernél nem végezhet el. Nem alkalmazható ez a módszer abban
az esetben, ha a telepet egymástól viszonylag távoles szelvényszeren elhelyezett fúrási

sorokkal kutatták meg. Ilyenkor a tömbhatárok formalisztikusak és akár teljesen ellen-

tétben is állhatnak a telep valódi földtani helyzetével (7. ábra). A készletek meghatáro-
zásának pontossága és megbízhatósága is bizonytalanná válik ilyen esetekben.

A tömbmódszerek utolsó ismer-

tebb eljárása az ú. n. termelési
tömbmódszer. Ezt az eljárást

elssorban akkor alkalmazzák, ha a

telepet kutatóaknákkal és kutatóvá-

gatokkal állapítják meg. A telepet

ilyenkor a vágatok által meghatá-

rozott tömbökre osztjuk fel. A vága-

tokban egyenl távolságonként meg-
határozzák a telep vastagságát és

ugyanakkor mintát vesznek a min-
ség megismerése céljából (8. ábra).

A tömb átlagos vastagságát a fenti

pontokban észlelt vastagságok szám-

tani középarányosa adja. Az átlagos minséget általában súlyozott átlagszámítással

határozzák meg. Végül a szokott módon összesítik az egyes tömbök készleteit. Ezt a

módszert elssorban magmás érctelepeknél (fleg teléres) használják, melyek megku-
tatása nem fúrásokkal, hanem kutatóvágatokkal történt. Általánosan alkalmazzák ezt

a módszert a többi teleptípus bányá-
szatilag feltárt elfordulásain is. A
Szovjetunióban a feltárt bányák kész-

leteinek nyilvántartását majdnem ki-

zárólag ezzel a módszerrel végzik.

Hazánkban ezek közül a mód-
szerek közül elssorban a számtani

középarányos módszerét használták

és használják ma is legkülönbözbb

nyersanyagoknál. Újabban szovjet

geológusokútmutatása alapján bauxit-

kutatásunkban általánosan alkalmaz-

zuk a háromszögmódszert, továbbá a

abban egyéb ásványi nyersanyagaink

Szelvénymódszerek. legfontosabb közülük a függleges-párhuzamos
S Z e ' é 11 > e k módszere. Ezt a készletszámítási eljárást használják legtöbbször
a . zo\ jetunióban. Hz a módszer hazánkban kevéssé ismert és gyakorlati alkalmazása

< Sak ' )auxitkutatásunkban (ott is csak újabban) van. Ezért kissé részletesebb
ismertetést igényel.

módszer alkalmazásának alapfeltétele, hogy a fúrások szabályos hálózatban

'íq*'-
mas!l kisebb-nagyobb távolságban szelvényszer sorokban legyenek elhelyezve

ábra). A készletszámítás céljából lehetleg a telep csapásával párhuzamos kutatási
sor mentén, egymással párhuzamos szelvényeket készítünk. Ezek az úgynevezett készlet-
számítási szele ények adják a további számítások alapját. Mindenekeltt kiszámítják
minden egyes szelvény felületét. Ez legegyszerbben úgy történik, hogy számtani közép-
számítással kiszámítják a szelvényben szerepl fúrások átlagos telepe astagságát és ezt
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szorozzák a szelvény hosszával. Pontosabb ennél az az eljárás, amikor az átlagos vastag-
ságot súlyozott átlagszámítással határozzák meg. A súlyozott átlagszámításnál a fúrások
hatástávolságát veszik tekintetbe. A hatástávolságot a következ képlet adja meg :

l* ~\~ In

l = (1. a 10. ábrát),
2

ahol és l2 a két szomszé-

dos fúrás távolsága ;

l a fúrás hatástávolsága.

Ennek figyelembevételével a súlyo-

zott átlagszámítást a következkép-
pen végzik :

E mlM =
El

ahol M = a szelvény súlyo-

zott átlagos vastagsága
;

m = az egyes fúrások-

ban a telep vastagsága
;

l = az egyes fúrások

hatástávolsága

.

A súlyozott átlagszámítás használata

különösen akkor indokolt, ha a fúrá-

sok egymástól való távolsága lénye-

gesebb eltéréseket mutat. A szelvény

felületét végül a legpontosabban plani-

méterrel, vagy egyéb módon, köz-

vetlenül a szelvényen számítjuk ki.

A szelvények felületének meghatáro-

zása után kiszámítjuk minden egyes szelvény anyagának átlagos minségét is. Az
átlagszámítás történhet legegyszerbben számtani középszámltással, de fleg ersen

változó minség telepeknél ajánlatos súlyozott átlagszámítás használata. Ilyenkor

mind a fúrás vastagságát, mind a hatásfelületét figyelembe vesszük. A szelvény súlyo-

zott átlagminségét tehát a következképpen számítjuk ki :

E ml c
C =

E m l

ahol C a szelvény mentén a telep súlyozott átlagos minsége
;

c az egyes fúrásokban a telep átlagos minsége ;

m az egyes fúrásokban a telep vastagsága ;

l az egyes fúrások hatástávolsága.

Ezután a készletszámítási szelvényeket alapul véve a telepet pásztákra osztják

fel, melyek készleteit külön-külön meghatározzák. A pászták felosztásánál két változat

lehetséges.

Els változat. Minden egyes pászta két szomszédos szelvény közötti

területre esik (11. ábra). Amennyiben a két szomszédos szelvény felülete nem nagy mér-

üo ° °°OooOOO
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tékben tér el egymástól, úgy a pászta térfogatát a prizma egyenletének segítségével

egyszeren kiszámítjuk.

V = + S2

ahol V a pászta térfogata ;

S
1

és S
2
a két szomszédos

szelvény felülete ;

L a két szelvény távolsága.

Amennyiben viszont a két szomszédos

szelvény felülete egymástól ersen eltér

nagyságú (az eltérés 50%-ot meghalad),

úgy a csonkakúp egyenletét kell használ-

nunk, vagyis

V -

s1 + st + Ys1
-s

i

A telep két széls szelvényénél a

pászták csupán egyetlen szelvényre tá-

maszkodnak. A települési viszonyoktól függen itt két képletet alkalmazhatunk. Az els-

:

o o —o o c —o-

szelvények féltávolságában vesszük fel (12. ábra).

L = Lx + L
2

2

V =
S

t
L

2

ahol L a szelvény távol-

sága a telep kiékülésétl.

A telep rohamosabb

meddülése esetén a második

képletet használják :

3

A pászta készletének átlagos

minségét a két szomszédos

szelvény minségének átlaga

adja. Az átlagolást végezhetjük

számtani középszámítással vagy

pedig a szelvény felületére vo-

natkozó súlyozással.

Második válto-
zat. Ilyenkor minden egyes

pászta egv-egy készletszámí-

tási szelvényre támaszkodik. A
pászta határait a szomszédos

A pászta szélessége tehát :

A pászta térfogatát úgy kapjuk meg, hogy a szelvény felületét megszorozzuk

a pászta szélességével.



118 Földtani Közlöny 84. kötet 1—2. füzet

Ez a változat egyszerbb az elznél és sokkal kevesebb számolással jár. Teljesen

kiesik például a pászta átlagos minségének eléggé hosszadalmas kiszámolása. Ez a válto-

zat azonban csak olyan telepek készleteinek számítására alkalmas, ahol a vastagság és

a minség viszonylag állandó. Ersen változékony vastagság és mmség esetén az els
módszer eredményei jóval pontosabbak.

A függleges párhuzamos szelvények módszere az összes üledékes telep-

típuson egyaránt alkalmazható. A magmás eredet telepeken azonban az alkalmazás lehe-

tségei már korlátozottabbak. A módszer felnye az összes többi készletszámítási eljárás-

sal szemben az, hogy a számítás legszorosabb kapcsolatban marad a telep földtani felépí-

tésével. A készletszámítási szelvényeken az egyes kszén- vagy ércfajták jól elkülönít-

hetk
; azok mennyiségének és minségének kiszámítása külön-külön is elvégezhet.

A készletszámítási szelvényekkel ellenrizni lehet, hogy például kszéntelepek esetén,

ahol több produktív szint is lehetséges, a megfelel szintek összekötése helyesen tör-

tént-e? Az eljárás hátránya, hogy fleg az els változatban elég sok számolási munkát
igényel. Másik fhátránya, hogy szabálytalanul elhelyezett fúrások esetén nem használ-

ható, ami nálunk, sajnos, nagyon gyakori.

A vízszintes párhuzamos szelvények módszere. Az elz
' módszerrel teljesen megegyez elven épül fel, azzal a különbséggel, hogy itt a készlet-

számítást nem függleges, hanem vízszintes síkon végezzük. Ez az eljárás elssorban mere-

deken dl telepek (35° felett) és fleg telérek készletszámítására alkalmas. Az utóbbi

esetben nemcsak fúrások, hanem különböz szintekben kihajtott vízszintes kutatóvágatok

esetén is elvégezhet e módszerrel a készletek kiszámítása. Magmás érctelepeknél a mód-

szerek alkalmazása igen hasznos.

A szelvénymódszerek következ esete az ú.n. vonalmenti módszer. Ez az

eljárás is függleges párhuzamos szelvényekkel dolgozik. A számítás lényege az, hogy

a szelvények mentén 1 méter széles elemi sávot vesznek fel, aminek készleteit rögtön

meghatározzák. A szelvény két szomszédos fúrása közé es sáv készleteit a következ

képlet adja meg :

ahol q az elemi sáv készlete

Zj a két fúrás távolsága
;

m
1
és m.2 két szomszédos fúrás vastagsága

;

d térfogatsúly.

Az elemi sávok készleteit ezután a szelvény mentén haladva összegezzük és így

megkapjuk a szelvény ú. n. lineáris készletét. A lineáris készletek összesítése az elz
eljárásban ismertetett két változat szerint történhet. Az els esetben a pászta készlete

Q , -f Q9
q = • T

ahol 0 a pászta készlete
;

L
x
a két szomszédos szelvény távolsága

;

Q x
és Q g

a két szomszédos szelvény lineáris készlete.

A második változat esetében Q = Q x
L .

A lineáris eljárás tehát a függleges párhuzamos szelvények módszerével közel

megegyez felépítés, csupán a számítás keresztülvitelében különbözik attól. A módszer
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alkalmazási lehetségei ezért ugyanazok, mint amiket a függleges párhuzamos szel-

vények esetében mondottunk. Az irodalmi adatok szerint ezt az eljárást általában

kevésbbé kedvelik, mivel számításai némileg hosszadalmasabbaK, mint az elz módszeré.

A szelvénymódszerek utolsó esete a nem párhuzamos függleges
szelvények módszere Ezt az eljárást csupán olyankor használják, ha a telep megkutatása

nem párhuzamosan elhelyezett fúrási szelvényekben történt (13. ábra). Az ilyen esetek

természetesen nagyon ritkák. Fleg nehéz hegyi terepen, mély völgyekben szok-

ták a kutatófúrásokat így telepíteni, elssorban a terep nehézségei miatt. Az eljárás

lényege az, hogy a készletek kiszámításánál figyelembe veszik a szomszédos szelvények

egymással bezárt szögét. Mivel a módszer alkalmazására nálunk aligha lesz szükség,

részletesebben nem foglalkozunk vele tovább.

A szelvénymódszerekben olyan készletszámítási eljárásokkal ismerkedünk meg,
melyek a legkülönbözbb települési viszonyok között is pontos és megbízható ered-

ményeket szolgáltatnak. A földtani felépítés fokozott figyelembevétele e módszerek
olyan elnye, ami indokolttá teszi, hogy hazai viszonylatban is széles alkalmazást

nyerjenek.

Még egy készletszámítási eljárás van, melyet gyakorlati fontosságánál fogva

ismertetni szükséges, ez az ú. n. réteg von alas módszer. Az eljárás nevét

ormán nyerte, hogy a készletszámítás a telep ipari nyersanyagának rétegvonalas vastag-

sági (izopach) térképébl indul ki. A rétegvonalas vastagsági térkép megszerkesztése

más rétegvonalas térképekhez hasonlóan a fúrások közötti interpolálással történik.

A rétegvonalas térkép segítségével a telepet tulajdonképpen egyenl vastagságú szele-

tekbl álló idommá alakítjuk át (14. ábra). A szeletek vastagságát a vastagságvonalak

értékkülönbsége adja meg (pl. 1, 2 vagy 5 méter) attól függen, hogy a térképet milyen

részletességgel szerkesztettük meg. A szeletek alapterületét az egyes rétegvonalak által

bezárt terület adja meg. Az alapterületet planiméter segítségével minden egyes szeletre

külön-külön számítják ki. Ezt a szeletet vastagságával szorozva a szelet köbtartalmát

nyerjük. Ezt a szokásos módon térfogatsiíllyal kell megszorozni és megkapjuk a szelet

készleteit. Ezután már csak összegezni kell a szeletek készletét. Hasonló elvek szerint

határozzák meg a telep átlagos minségét is. A fúrásokból megállapított átlagos min-
séget megszorozzák a fúrás vastagságával és a kapott számot a fúrópont mellé írják.

Ezekbl az adatokból kiindulva egy rétegvonalas térképet szerkesztenek. Majd pedig

meghatározzák az elbb ismertetett módon a telepek köbtartalmát. Ezt az összvastag-

sággal visszaosztva a szelet átlagos minségét kapják meg. Végül a szeletek minségét
is összegezik.

13. ábra 14. ábra

\
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2. füzet

A módszer elnye, hogy a készletek kiszámításánál a telep valóságos alakját jól

megközelít alakzatból indulunk ki . Ez a módszer azonban csak részletesen megkutatott
telepek esetén alkalmazható, ahol a rétegvonalas térkép megszerkesztéséhez kell számú
adat áll rendelkezésre. Különösen alkalmas ilyen esetben a módszer ersen változó

vastagságú telepek (bauxit, mangán, üledékes vasérc) készleteinek meghatározására.

Az eljárásnak azonban több lényeges hátránya is van. így a számítás igen hosszadalmas

a sok szerkesztés és a körülményes területmeghatározások miatt. A készletszámítás

továbbá igen sok szubjektív elemet is tartahnaz, mert ugyanannak a telepnek réteg-

vonalas térképét többféleképpen is meg lehet szerkeszteni az illet geológus felfogása

szerint. Igen nehéz végül az eredmények ellenrzése, mert gyakorlatilag csak úgy végez-

het ez el, ha az egész készletszámítást elejétl fogva megismételjük. E hátrányoktól

eltekintve, a módszer pontos és jól használható. Bauxitkutatásunkban is néhány esetben

sikerrel alkalmazzuk. Helyes lenne ezért, ha egyéb hazai nyersanyagainknál is figyelembe

veimék ezt az eljárást.

Vannak még egyéb készletszámítási módszerek (pl. izohipsza-, statisztikus-,

átlagos dlésszög módszerek stb.) is. Ezeket azonban olyan ritkán alkalmazzák és alkal-

mazási lehetségeik is olyan korlátozottak (pl. toriatok), hogy szükségtelen ezekkel rész-

letesen foglalkozni.

Az elzk során nagy vonalakban ismertettük a legfontosabb készletszámítási

eljárásokat. Természetesen még számos fontos probléma van a készletszámítások alkalma-

zásával kapcsolatban, melyekre azonban most nem tudunk kitérni . Célunk az volt, hogy

rövid áttekint képet adjunk, hogy a módszerekkel mindazok megismerkedhessenek,

akiknek még nem volt erre alkalmuk. E módszerek minél szélesebbkör használata és

hazai viszonyainkhoz való alkalmazása jövbeni munkánk egyik fontos feladata.
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