
részéről m erev visszautasításra talált. Heim Alb. 
a földtan m indenkori klasszikus nagysága is fá j
lalta fiának a Föld m inden exotikus területén  
végzett olajföldtani tevékenységét, s inkább az 
elmélyedő tudományos m unkában szerette volna 
foglalkoztatni. Ez a nézet annál feltűnőbb, m ert 
Heim a földtan számos gyakorlati alkalm azásá
nak úttörője, új irányok létesítője (geomecha- 
nika, mérnökgeológia, m űszaki földtan) s a zü
richi egyetem látta  el a távoli földrészeket gya
korló geológusokkal.

Ez a kérdés a földtani kutatásoknak a Föld 
m inden részére kiterjedő beláthatatlan  eredm é
nyei, a hivatásos geológusok nagy serege, vala
m int a földtan sokirányú tudom ányágakra tago
lódása révén, időszerűtlen, illetve más tartalm at 
nyert. A földtan tárgyának, vizsgálati körének 
m eghatározása m agában foglalja a szocializmus 
építésének alapvető kellékét, a hasznosítható 
földtani nyersanyagkutatást, am ire, a tudom á
nyos ism eretek teljességével, a földtan m inden 
tudományos m ódszerének és eszközének föl- 
használásával törekedni kell. Az elm élet és a 
gyakorlat (termelés) elválaszthatatlan egységé
ben. Ebben a m eghatározásban a ^gyakorlati 
földtan^ nem önálló tudom ányága, nem is része 
a földtan tudom ányának, hanem  az utóbbi ösz- 
szes ism eretanyagának valam ely közvetlen cél 
elérésében való szükséges fölhasználása. A föld
tan tudom ányának gyakorlata, az elvont ism e
retek  valóraváltása, adott terü leten  történő meg
valósítása, Nincs tehát egymással szem beállít
ható elméleti vagy tudományos földtan és kü
lönálló gyakorlati vagy alkalm azott földtan, 
m ert az utóbbi nem külön saját vizsgálati m ód
szerekkel, az előbbitől függetlenül tevékenyke
dik, hanem  a földtan m inden ism eretanyagának, 
módszereinek és eszközeinek birtokában végzi 
célzatos m unkásságát.

A földtani tevékenységnek ilyen m unkaegy
ségében a tárgykör óriási terjedelm e, új vizsgá
lati irányokkal való bővülése, bizonyos m értékű 
differenciálódást tesz szükségessé, ami az egyes 
földtani ágazatoknak külön megjelölésével, a 
geológusok specializálódására vezet. Így alakul
tak ki a különböző földtani nyersanyagok ku ta
tásával foglalkozó specialisták (ércföldtan, bau- 
xitföldtan, kőszénföldtan, vízföldtan, olajföldtan 
stb.), akik a földtan ism eretanyagából a közvet
len céljaikra szükséges részeket elmélyítve, kü
lön tudom ányágakká fejlesztették. Ez a tudo
m ánytörténeti fejlődés ism ét azt a látszatot ke lt

heti, m intha a közvetlen gyakorlati cél szolgá
latálban levő tudom ányágak különálló agyakor- 
lati földtant^ jelentenének. Ilyen megkülönböz
tetésre elvileg nincs szükség, m ert ez tudom ány- 
szervezési fö ladat: a földtan művelése különböző 
célok szolgálatában.

Az itt é rin te tt kérdések nemcsak a földtan
ban, hanem  a term észettudom ányok m inden ágá
ban fölszínen vannak. A tudom ányok rohamos 
fejlődése, forradalm i eredm ényeinek kiterjedt 
távlatai szükségessé teszik a tudom ányok egész 
rendszerének újraértékelését, az egyes tudo
m ányágak közötti összefüggések, egyezőségek és 
határterü letek  tisztázását, hogy a XXII. kong
resszusban kijelölt célt, a tudom ány közvetlen 
term előerővé válását elősegítsük. Földtani tudo
m ánym űvelésünk az itt m ondottakban is erre tö
rekszik a Tudományos és Felsőoktatási Tanács 
által m egállapított tudományszervezési elvek 
alapján, s az Unesco tudományos adatgyűjtési 
rendszerezésének figyelem bevételével. Ebben 
az értelem ben a földtudom ányok csoportját ösz- 
szefogó földtanban az alapkutatásokat és alkal
m azott kutatásokat különböztetjük meg, ami lé
nyegében m egfelel a föntebbi értelm ezésünk 
szerinti tiszta elm életi és a tudományos gyakor
lati földtannak. Az alapkutatások a földtan tör
ténetének hosszú szakaszában kizárólagosak vol
tak, de szükségesek továbbra is közvetlen gya
korlati cél nélküli földtani törvényszerűségek 
m egállapítására. Ide tartoznak valam ely terü le t
rész földtani térképezésével kapcsolatos földtani 
viszonyok m egismerésére irányuló vizsgálatok. 
Az alkalm azott kutatás a gyakorlati földtan em
líte tt tárgykörében, valam ilyen területrészen 
hasznosítható és kiterm elésre alkalmas földtani 
nyersanyag fölkutatására, vizsgálatára irányul. 
A m űszaki földtan, mérnökgeológia, geomecha- 
nika, geotechnika feladatköre a m aga egészében 
alkalm azott kutatási teendők közé tartozik. 
A földtan m űvelésében az alapkutatások és 
az alkalm azott kutatások egymás m elletti egyen
rangú teendők, alárendeltségi viszony nélkül, a 
népgazdaság m indennapos folyamatosságának 
és a távlati fejlesztés érdekében.

Mindezek a tudom ányelvi és tudom ányszer
vezési kérdések érvényesítendők a felsőoktatás
ban, a geológusképzés tekintetében, az ism eret- 
anyag minőségi és m ennyiségi közlésében, a 
szakosítás és továbbképzés irányításában is. 
Ezek a teendők kiviteli részleteikben külön 
m egvitatást igényelnek.

A kutatási minták vizsgálati eredményeinek ellenőrzése
Irta : Benkő Ferenc

Az ásványi nyersanyag minőségének m egha
tározása a ku tatás során a m eghatározott előírá
soknak megfelelő módon vett és vizsgálatra elő
készített m inta laboratórium i elemzése révén 
történik. Ezek a laboratórium i vizsgálatok, azon
ban nem m entesek bizonyos m eghatározási h i
báktól. Ha tehát az elemzések adatain alapuló 
m egállapításaink megbízhatóságáról képet aka
runk  alkotni, feltétlenül szükséges, hogy első

sorban alapadataink megbízhatóságát vizsgáljuk 
meg.

Ha a területen  m ár term elés folyik, az elem
zési hibák kim utatása általában nem okoz külö
nösebb nehézséget. A term elés minőségének 
megtervezéséhez szükséges m intavételt ugyanis 
számos vizsgálat ellenőrzi: ellenőrzi maga a fejt- 
mény is, am elynek elemzését időszakosan. el
végzik. De ellenőrzi a láboratórium i vizsgálatok
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helyességét az is, hogy ugyanezeket a tu la jdon
ságokat m eghatározza a felhasználó is. A vizsgá
lati hibák tehát azonnal kiderülnek, s k ijav ítá
sukra mód van annál is inkább, m ert az eltéré
seknek sok esetben árk ihatásuk  is van.

K orántsem  ilyen egyszerű a helyzet a ku ta
tási m inták esetében. A kutatási területeken 
ugyanis a term elés csak jóval a kutatások befe
jezése u tán  indul meg — vagy éppen a kutatási 
adatok teszik indokolatlanná, hogy ott bárm i
lyen term elés m eginduljon. A kutatási m inták 
m inőségének ilyen szinte ^autom atikus^ ellen
őrzésére tehát nem kerü lhet sor.

Ilyenkor tehá t még a kutatások végzése a la tt 
meg kell győződni a m intavizsgálatok helyessé
géről. Hasznos ezt még term elésben lévő előfor
duláson is időnként elvégezni, m ert a term elési, 
stb. vizsgálatok rendszerint nem a telep egy 
adott helyén vett, hanem  összevont m intákra 
vonatkoznak.

A következőkben a m intavizsgálati hibák 
m egállapításának m ódszereit fogom néhány pél
dán bem utatni. A m intát adottnak vesszük füg
getlenül attól, hogy a m intavétel helyes volt-e 
vagy sem; a m intavétel hibáival ezen a helyen 
nem kívánok foglalkozni. Célunk most az le
gyen, hogy a vizsgálatokat végző laboratóriu
mok hibáit felderítsük, és ennek alapján — ha 
szükséges — a vizsgálatok eredm ényeit helyes
bíteni tudjuk.

A laboratórium i hibák felderítésére ellenőrző 
elemzéseket kell végeztetni: belső és külső el
lenőrző elemzést, am int a laboratórium i hibák 
is kétfélék lehetnek: nem rendszeresek és rend
szeresek.

1. Külső ellenőrzés
Külső ellenőrzéskor a vizsgálatra küldött 

m intaanyag m ásodpéldányát idegen laborató
rium nak küld jük  el a megfelelő vizsgálat el
végzésére.

A külső ellenőrzés célja annak m egállapítása, 
van-e rendszeres hiba a vizsgálatokat végző la
boratórium  m unkájában, s ha igen, m ekkora en
nek nagysága. A rendszeres hibák egy-egy vizs
gálati folyam at helytelen elvégzéséből, a vegy
szerek szennyeződéséből stb. eredhetnek.

A külső ellenőrzésre küldött m in ták  számá
nak lehetőleg az összes m in ták  m integy 10%- 
ának, de nyersanyagfajtánként legalább 20—25 
db-nak kell lennie. Ennél kevesebb m inta á lta
lában nem ad megbízható eredm ényt a hibák 
felderítésére.

Nagyon fontos, hogy a  m intákat m eghatáro
zott rendszer szerint vegyék, s kiválogatásuk és 
vizsgálatra való előkészítésük ugyanolyan mó
don történjék, m int az eredeti m intáké.

A m intákat úgy kell kiválasztani, hogy a 
nyersanyag m inden földtani—kőzettani típusa 
ül. ipari fa jtá ja  egyaránt megfelelő számú m in
tával legyen képviselve.

A vizsgálati hiba m egállapítása történhet 
egyszerű összehasonlítás ú tján . Ez azonban meg
lehetősen pontatlan, sok szubjektív h ibára  ad 
alkalmat. Mégis bizonyos tájékoztatást ad a h i

bákról, ezért ezt a módszert, ami az eredeti és 
az ellenőrző elemzés megfelelő adatainak egy
szerű összehasonlításából áll, s a  hibák nagysá
gát s azok pozitív, vagy negatív voltát jelöli, 
m indenképpen el kell végezni, m ert a hibák 
pontos értékeinek m eghatározása m eglehetősen 
hosszadalmas szám ítási m űveletet igényel.

A laboratórium i vizsgálati hibák m eghatáro
zására Szm irnov a variációs statisztikai mód
szert javasolja. A módszer alkalm azását a  Feke
te-völgy III. te rü let 26 külső ellenőrzésre kül
dött m intájának ellenőrző elemzése alapján m u
tatom  be. Az eredeti elemzéseket a berentei 
szénosztályozó MEO laboratórium a, az ellenőrző 
vizsgálatokat pedig a Bányászati K utató Intézet 
laboratórium a végezte.

A szám ításnak 3 fázisa v a n : először meg kell 
határoznunk az elemzési adatok szórását — kü- 
lön-külön az eredeti és az ellenőrző elemzésekre 
vonatkozóan. Ez u tán  m eghatározzuk az ellen
őrző es eredeti elemzési értékek  közti korrelá
ciós együtthatót. Végül elvégezzük a tu lajdon
képpeni hibaszám ítást.

a) Azonos nedvességtartalomra való átszá
mítás.

A tulajdonképpeni szám ítást megelőzően az 
ellenőrző elemzés adatait az eredetiével meg
egyező nedvességtartalom ra szám ítottuk át. Ezt 
az te tte  szükségessé, hogy a kőszén fűtőértéke, 
valam int összes alkotóinak tartalm a jelentősen 
függ attól, hogy m ilyen nedvességtartam ú az 
anyag. Áz ellenőrzött és ellenőrző m intának azo
nos nedvességtartalm at kell feltételeznünk, kü 
lönben az összes alkotók m eghatározásának h i
báit még a nedvességm eghatározásnál elkövetett 
hibákkal is súlyosbítani fogjuk. Ezt a h ibát szük
séges kiszűrni ezzel az átszámítással. Különösen 
szükségessé te tte  ezt az átszám ítást az, hogy ese
tünkben  az eredeti elemzések nedvességadatai 
(24—51%) jelentősen nagyobbak voltak, m in t az 
ellenőrző elemzések adatai (12,7—18,6%). Ezek 
az eltérések ugyan eleve a rra  utalnak, hogy az 
ellenőrző elemzésre küldött m inták állapota je 
lentősen e ltért az eredeti m intákétól: kiszárad
tak  az elemzés idejéig. A vizsgálati nedvesség- 
tarta lm ak  alapján m eghatározott m inőségi ada
tok összehasonlítása így eleve irreális képet 
adott volna.

A m ás nedvességtartalom ra való átszám ítást 
a MNOSZ 700—55.20 sz. szabványnak megfele
lően az 1. sz. táblázatban közöljük.

A ham u- és kéntartalom  átszám ítását a 
k  =  (100—m) : (100—m) 

tényezővel való beszorzás ú tján  végeztük el, 
ahol
ns =  az a  nedvesség, am elyre á t akarjuk  szá

m ítani az értékeket (az eredeti elemzés ned
vességtartalm a),

m =  az a nedvességtartalom , am elyről á t akar
juk  szám ítani az értékeket (az ellenőrző elem 
zés nedvességtartalm a).
A fű tőérték  azonos nedvességtartalom ra való 

átszám ításához a szabványnak megfelelően a
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következő egyenletet használtuk:
fa — k (fi 4 “ 5,85 m) — 5,85 n 2,'ahol

fi =  az m %  nedvességtartalom ra vonatkozó 
fűtőérték, .

fa =  az m  %  nedvességtartalom ra vonatkozó 
fűtőérték.
A következőkben közölt összes levezetések 

tehát az em lített módon azonos, az eredeti elem 
zésével megegyező nedvességtartalom  m elletti 
értékre  vonatkoznak.

Hogy az elemzések elvégzése során a vizsgá
latot végző laboratórium  m unkájában lehettek  
hibák (feltéve a m intavétel helyességét), m u
ta tja  az is, hogy a 26 vizsgálat közül a fű tőérték- 
ellenőrző elemzések adatai 21, a ham utartalom é 
pedig 25 esetben haladja meg a külső ellenőrzés
nél m egengedett m axim ális értéket; csupán a 25

kénvizsgálatból akadt 19 olyan eredm ény, amely 
a hibahatáron belülre esett.

b) A vizsgálati adatok szóródása.
A hibaszám ítás első feladata a vizsgálati 

eredm ények szóródásának meghatározása.

ba) Az átlagok kiszámítása. Mind az eredeti, 
m ind az ellenőrző elemzések adatai alapján k i
szám ítjuk az összehasonlítandó eredm ények á t
lagát egyszerű szám tani középarányos szám ítás
sal a közism ert

A — Xl +  X2 +  ••• +  x n 
n

képlet alapján, ahol
Á =  az elemzési adatok szám tani átlaga, 
xi, xa ... x  =  az egyes vizsgálati eredmények, 
n =  a vizsgálati adatok száma.

A külső ellenőrző elemzések adatainak átszámítása az eredetiével azonos nedvességtartalomra.
(Feketevölgy III.) L sz. táblázat.

Fúrás
szám a

N edvességtartalom Az ellenőrző elemzés

Telep
szám a

ellenőrző eredeti
eredeti átszá

m ított eredeti átszá
m ított eredeti átszá

m ítottelemzés alap ján

nt n2 ham utarta lm a k én tarta lm a fű tőértéke

1. 2. 3. 4. . 5. 6. 7. 8. | 9. 10. | 11.

X. F  199 V. 14,3 33,5 12,3 9,5 4,9 3,8 4526 3381

2. 14,3 32,0 19,0 15,1 4,4 3,5 3909 2981

3. F 186 IV. 16,0 34,0 10,6 8,3 3,5 2,8 4474 3390

4. V. 17,8 35,0 10,5 8,3 2,5 2,0 4329 3301

5. 14,3 31,0 23,5 18,9 4,0 3,2 3674 2844

6. F  195 IV. 16,7 33,0 14,7 12,1 3,6 2,9 4101 3184

7. 17,0 32,0 12,2 10,0 3,2 2,6 4202 3337

8. 14,1 24,0 29,0 25,7 3,0 2,7 3300 2852

9. F 200 IV. 15,2 32,0 13,8 11,1 4,3 3,5 4298 3330

10. 14,5 32,0 14,5 11,5 5,0 4,0 4253 3263

11. V. 16,4 30,0 8,8 7,4 4,1 3,4 4537 3704

12. 12,5 30,0 25,9 20,7 7,5 6,0 3536 2712

13. J  15 V. 13,7 51,0 26,2 17,0 3,9 2,2 3503 1853

14. F 174 Ill/a . 15,8 33,0 19,9 15,8 3,3 2,6 3733 2851

15. F 202 V. 18,4 34,0 8,6 7,0 3,3 2,7 4329 3389

16. F 203/a. V. 16,9 35,0 8,9 7,0 3,2 2,5 4566 3444

17. 17,5 34,0 9,6 7,7 3,6 2,9 4347 3361

18. J  A V. 14,7 32,0 15,1 12,0 5,2 4,1 4894 3782

19. V. 16,4 36.0 4,4 3,4 3,2 2,5 4907 3619

20. 15,1 36,0 8,2 6,2 6,8 5,1 4785 3475

21. 12,7 28,0 25,9 21,4 6,0 5,0 3433 2729

22. 14,7 31,0 26,2 21,2. 3,8 3,1 3290 2550

23. J  18 V. 13,2 34,0 21,6 16,4 2,8 2,1 3743 2706

24. 14,7 33,5 13,7 10,7 6,1 4,8 4185 3134

25. 15,4 35,0 6,0 4,6 3,3 2,5 4844 3586

26. 13,9 31,0 26,1 20,9 nincs adat 3499 2688
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Az egyes minőségi m utatók átlaga esetünk
ben a következőnek adódott:

ellenőrző eredeti
elemzés elemzés

fű tőérték  kalóriában 3,133 3,106
ham u %-iban 12,7 14,3
kén % -ban  3,30 3,28
bb) A szórás meghatározása. Az átlagok te r

mészetesen nem  adnak képet arról, hogy m ilyen 
m értékben térnek  el az egyes értékek az átlag
hoz képest.

Ezt áz eltérést — a m inták szóródását — az 
átlagos négyzetes eltérés képletével határozzuk 
meg az alábbiak szerint:

]  /Á -x /l/Á -x t/i .................................... */J-xn/ a
S  - * ■ "

n
vagyis kiszám ítjuk az egyes részadatoknak a 
szám tani átlagtól való eltérését, az eltéréseket 
négyzetre em eljük, s e négyzetek szám tani kö
zéparányosából négyzetgyököt vonunk. (A szó
rás m eghatározására egyébként használatos még 
az eltérések egyszerű szám tani átlaga is — az el
térés előjelét figyelm en kívül hagyva — az alábbi 
képlet szerint:

s  _  (A -  xi) +  (A — xa) +  ••• +  (A — xn )
n

Szám ításainkban azonban mindig a négyzetes 
képletet használjuk.)

Példánkban e szórási értékek a következők
nek adódtak (most m ár term észetesen csak az 
azonos nedvességtartalm ú m intákra  vonatkoz
tatva) :

ellenőrző eredeti 
elemzés elemzés

fű tőérték  (kalóriában) 427 349
ham u (százalékban) 5,92 7,00
kén (százalékban) 1,01 0,22

Az eredm ény főleg a kénre vonatkozóan ad meg
lepő értéket: az eredeti és ellenőrző elemzés 
a lapján ui. a kéntartalom  átlaga alig té r  el egy
m ástól — a két azonos átlag körüli szórás azon
ban az ellenőrző elemzésben lényegesen na
gyobb.

Az alapszám ítások m enetét a fűtőértékre vo
natkozóan a 2. sz. táblázaton m uta tjuk  be. A 
többi kom ponensre vonatkozóan a szám ítást 
ugyanígy kell elvégezni; ezeknek azonban csak 
a végeredm ényeit közöljük.

be) A szóródás ism eretében m eghatározható 
a számtani középarányos meghatározásának át
lagos hibája az alábbi képlet alapján:

S

ez a mi esetünkben a következőnek adódott:

fű tőérték  (kalóriában)

ellenőrző
elemzés
+ 8 3 ,7

eredeti
elemzés
+  68,5

ham u (százalékban) +  1,16 +  1,37

kén (százalékban) +  0,20 + - 0,04

A külső ellenőrző elemzések kiértékelésének alapszámításai
(Feketevölgy III. Fűtőérték.)

Sor
szám

r
Fúrás
szám a

Telep
szám a

E redeti elemzés Ellenőrző elemzés

E ltérések
szorzataÉ rték

E ltérés 
az át
lagtól

E ltérés
négyzete É rték

Eltérés 
az á t
lagtól

E ltérés
négyzete

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. F  199 V. 3215 109 11,881 3381 + 248 61,504 + 27,032
2. V. 2927 — 179 32,041 2981 — 152 23,104 + 27,208
3. F 180 IV. 3401 4* 295 87,025 3390 + 257 66,049 + 75,815
4. V. 3496 + 390 152,100 3301 + 168 28,224 + 65,520
5. V. 3206 + 100 10,000 2844 — 289 83,521 — 28,900
6. F 195 IV. 3232 + 126 15,876 3184 + 51 2,601 + 6,426
7. IV. 3105 — 1 1 3337 + 204 41,616 — 204
8. IV. 2027 — 1079 1,164,241 2852 — 281 78,961 + 30,320
9. F 200 IV. 3202 + 96 9,210 3330 + 197 38,809 + 18,912

10. IV. 3191 + 85 7,225 3263 4- 130 16,900 + 10,790
11. V. 2891 — 215 46,225 3704 + 571 326,041 — 122,765
12. V. 2913 — 193 37,249 2712 — 421 177,241 + 81,253
13. J  15 V. 2865 — 241 58,081 1853 — 1280 1,638,400 + 308,480
14. F 174 Ill/a . 3254 + 148 21,904 2851 282 79,524 — 41,736
15. F 202 V. 3458 + 352 123,904 3389 + 256 65,536 + 90,112
16. F 203/a. V. 3402 + 296 87,616 3444 + 311 96,721 92,056
17. V. 3350 + 244 59,536 3361 + 228 51,984 + 55,632
18. J  A V. 3274 + 168 28,224 3782 + 649 421,201 + 109,032
19. V. 3642 + 536 287,296 3619 + 486 236,196 + 260,496
20. V. 3503 + 397 157,609 3475 + 342 116,964 + 135,774
21. V. 2490 — 616 379,456 2729 — 404 163,216 1 + 248,864
22. V. 2848 — 258 66,564 2550 — 583 339,889 *+■ 150,414
23. J 18 V. 3086 — 20 400 2706 — 427 182,329 + 8,540
24. V. 3004 — 102 10,404 3134 + 1 1 — 102
25. V. 3221 4 115 13,225 3586 + 453 205,209 + 52,095
26. V. 2555 — 551 303,601 2688 — 445 198,025 + 245,195

összeg: 80.758 + 2 3,170,900 81.446 + 8 4,739,766 + 1,906,259
Á tlag: 3106 121,957 3133 182,299
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bd) A szóródás ismeretében meghatározható 
a szóródási'együttható, a szóródás viszonylagos 
értéke, az ún. variációs koefficiens is az alábbi 
képlet szerint:

S
V = ' - jr  • 100A

A szóródási együttható tehát a szóródás értéké
nek az átlaghoz viszonyított aránya százalékosan 
kifejezve. Ez esetünkben a következőnek adódik:

ellenőrző eredeti
elemzés elemzés

fűtőérték 13,6% 11,2%
hamu 46,6% 49,0%
kén 30,6% 6,7%

c) A korrelációs tényező meghatározása.
Az eddig elvégzett számítások alapján meg

lehet határozni az egyes vizsgált minőségi mu
tatók korrelációs tényezőjét.

A korrelációs tényező arra ad felvilágosítást, 
van-e kapcsolat (tendencia) az eredeti és az el
lenőrző vizsgálatok adatai között, s milyen szo
ros ez a kapcsolat.

ca) Az eltérések szorzata. A korrelációs té
nyező kiszámításához az eredeti és ellenőrző 
elemzés azonos m intára vonatkoztatott átlagtól 
való eltéréseit az előjel figyelembe vételével 
összeszorozzuk, s a részszorzatokat összeadjuk.

eb) A korrelációs tényező kiszámítása úgy 
történik, hogy a szorzatok összegét elosztjuk az
zal a számmal, melyet úgy kapunk, hogy az 
egyes eltérések négyzeteit külön az ellenőrző és 
külön az eredeti elemzésre vonatkozóan össze
adtuk, s e két összeget egymással megszoroz
tuk, azaz

u»
~*ui!• + \lÁ u -xu * l .  / i4 g -x g j/]- f ........» {}Ay~Xunl>

I ^ u - t u 2! 2*- -- ~*nl2] • [ /Á ? -X e il2*— -*/Á@ -X e sl e+lAe~*en f ]
,-ahol

) k =  korrelációs tényező,
Á t =  az ellenőrző elemzések átlaga,
Ae =  az eredeti elemzések átlaga, 
n =  az elemzések száma,

xi, X2 x n =  az egyes elemzési értékek. 
A korrelációs tényező előjele a korreláció 

irányát fejezi ki: pozitív előjel esetén egyenes, 
negatív előjel esetén fordított összefüggés van 
az összehasonlíott értékek között.

Az együttható abszolút értéke 0 és 1 közt 
változik. Minél közelebb van az érték 1-hez, 
annál szorosabb a kapcsolat (1-hez egészen kö
zeli érték esetén m ár általában függvénykapcso
latról lehet beszélni). Ha az érték 0,5-nél na
gyobb, az átlagosnál szorosabb korrelációról be
szélünk. 0,5-nél kisebb érték esetén laza a kor
reláció, 0 érték esetén pedig semmiféle kapcso
lat nincs a két összehasonlított tényező között.

Számításaink során az alábbi korrelációs té
nyezők adódtak:

fűtőérték +0,492
ham u +0,918
kén +0,021

cc) Előjelkorreláció. Nagyjából hasonló ered
ményt kapunk, ha a lényegesen egyszerűbb elő
jel-korrelációs együtthatót határozzuk meg. Ez 
úgy számítható ki, hogy az azonos m intára vo
natkozó átlagtól való eltéréseknek csupán az elő
jeleit hasonlítjuk össze; az előjelegyezések szá
mából levonjuk az előjel-különbözőségek érté
keit, s elosztjuk az adatok számával, vagyis 

előjelegyezés — előjeleltérés

Például vett szám ításunkban ezek az értékek a 
részletes számításokkal meglehetősen megegye
zően a következőknek adódtak:

/  fűtőérték +0,615 
hamu +0,827
kén —0,400

Egybehangzóan megállapítható az, hogy az 
eredeti és ellenőrző elemzések kéntartalom ra vo
natkozó értékei között semmiféle korrelációs 
kapcsolat nincs; de nem beszélhetünk komolyabb 
korrelációs viszonyról a fűtőérték esetében sem, 
ahol az együttható értéke a 0,5-et sem éri el. Az 
eredeti és ellenőrző vizsgálatok tekintetében te
hát csak a hamutartalom  vonatkozásában van 
olyan szoros összefüggés, hogy az eredeti elem
zések adatainak egyértelmű korrelációjára gon
dolni lehetne.

cd) A korrelációs tényező ismerete mellett 
helyes, ha meghatározzuk a korrelációs tényező 
alaphibáját is az alábbi képlet alapján:

n

Ez az érték esetünkben a következőnek adódott:
fűtőérték 0,15
hamu 0,03
kén 0,20

A hiba tehát a ham ura nézve elhanyagolható, a 
fűtőértékre vonatkozóan m ár igen tekintélyes, a 
kénre pedig nagyobb, m int maga a korrelációs 
tényező, vagyis ez a számítás is alátámasztja 
(most m ár konkréten) előző megállapításainkat.

d) A tulajdonképpeni hibaszámítás.
Az előző számítások csupán alapul szolgál

tak ahhoz, hogy a tulajdonképpeni hibaszámí
tást elvégezzük. Ez a munka is több fázisból áll.

da) Először is meg kell határoznunk a való
színűségi tényezőt az alábbi képlet alapján:

ahol

2Uu Ue k

\
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Ae == átlagminőség az eredeti elemzések alap
ján,

Át == átlagminőség az ellenőrző elemzések 
alapján,

He — a számtani középarányos átlagos hibája 
az eredeti elemzések alapján,

H t =  a számtani középarányos átlagos hibája 
az ellenőrző elemzések alapján, 

k =  a korrelációs tényező.
Minél kisebb ez a t érték, annál valószínűbb, 

hogy nem fordul elő rendszeres hiba az elemzé
sekben. A t értékekhez ugyanis a következő 
%-os valószínűségek tartoznak:

3. sz. táblázat.

t P t P
0,0 0 2,0 95
0,1 8 2,1 96
0,2 16 2,2 97
0,3 24 2,3 98
0,4 31 2,4 98
0,5 38 2,5 99
0,6 45 2,6 99,1
0,7 52 2,7 99,3
0,8 58 2,8 99,5
0,9 63 2,9 99,6
1,0 68 3,0 99,7
1,1 73 3,1 99,8
1,2 77 3,2 99,9
1,3 81 3,3 99,9
1,4 84 3,4 99,93
1,5 87 3,5 99,95
1,6 89 3,6 99,97
1,7 91 3,7 99,98
1,8 93 3,8 99,98
1,9 94 3,9 99,99 ^

Ez azt jelenti, hogy a »t« értéke meghaladja 
a 2-t, 95% -nál nagyobb a valószínűség arra, — 
tehát gyakorlatilag biztosra vehető — hogy rend
szeres hiba fordul elő az elemző laboratórium 
munkájában.

A »t« valószínűségi tényező értéke számítá
saink során a következőnek bizonyult:

fűtőérték 0,35
hamu 2,90
kén 0,09

Hosszadalmas számításaink tehát arra  utalnak, 
hogy a kén meghatározásában még 8% sincs an
nak a valószínűsége, hogy az elemzést végző la
boratórium rendszeres hibát követett volna el; 
ugyancsak nagyon kicsi, m integy 27% annak a 
valószínűsége, hogy a fűtőérték m eghatározásá
ban is ilyen rendszeres hibát lehetne felfedezni. 
(Ez természetesen korán sem jelenti azt, hogy 
bármelyik laboratórium  m unkájában ne fordul
hatnának elő nem rendszeres hibák.)

Az eredeti elemzéseket végző laboratórium  
elemzéseit tehát ebben a vonatkozásban el le
het fogadni. Más a helyzet a ham utartalom  te
kintetében. A valószínűségi tényező itt 2,9-nek 
adódott, tehát 99,6% a valószínűsége annak, 
hogy a laboratórium  rendszeres hibákat követett 
el, vagyis: ez gyakorlatilag biztosra vehető. Az 
eredeti vizsgálatokat végző laboratórium  ham u

elemzéseit tehát meg kellene ismételni, vagy pe
dig korrelációs tényezőt kellene alkalmazni.

db) A rendszeres hiba átlagát aránylag egv- 
szerű számítással meghatározhatjuk, mégpedig 
úgy, hogy kiszám ítjuk az ellenőrző és eredeti 
elemzés alapján' számított álagminőségek há
nyadosát.

E számításaink során a következőnek adódott:
fűtőérték 1,009
hamu 0,888
kén 1,006

Ezt azt jelenti, hogy az eredeti laboratórium  a 
fűtőértéket 0,9%-kal csökkentette, a hamuvizs
gálati eredm ényt 11,2%-kal növelte, a kéntar
talomra vonatkozó adatokat pedig 0,6%-kal 
csökkentette.

(Ha az eredmény 1-nél nagyobb, az elemzé
seket végző laboratórium  csökkentette, ha 1-nél 
kisebb, akkor növelte az elemzési értékeket.)

A fenti számok közül természetesen csak a 
ham utartalom ra vonatkozónak van gyakorlati 
jelentősége, t. i. a másik két minőségi mutató 
meghatározásában nem lehetett rendszeres hi
bát kimutatni, így azokat illetően értelm etlen 
lenne a (nem létező) rendszeres hiba átlagáról 
beszélni.

de) A rendszeres hibatényező meghatározá
sának pontossága. Ha ism erjük a korrelációs té 
nyezőt, valam int a számtani középarányos meg
határozásának átlagos hibáját, ki lehet számítani 
azt is, hogy egy tetszőleges — legcélszerűbben a 
kívánatos — valószínűségi érték m ellett m ilyen 
határok közt fog mozogni a rendszeres hiba.

Ehhez valam ely kívánt valószínűségi tényező 
( tx) feltételezése m ellett — az alábbi képlet sze
rin t — meg kell határozni, milyen átlagos elté
rése lesz a rendszeres hibának a rendszeres hiba 
átlagától:

Ha valószínűségi tényezőnek 2-t választunk a 
da) alatt kapott értékek helyett, a következő ada
tokat kapjuk:

fűtőérték +0,050
hamu +0,067
kén +2,013

(A kénnél a nagy növekedést az okozza, hogy az 
eredeti 0,09-es hiba-valószínűségi tényező 2-re 
nő.)

Ez azt jelenti, hogy 2-es valószínűségi té 
nyező választása esetén az egyes komponensek 
meghatározása a következő értékek között fog 
mozogni:

fűtőérték 1,009 +0,050 azaz 0,959 -  1,059
hamu 0,888 J-0,067 azaz 0,821 -  0,955
kén 1,006 _+ 2,013 azaz-1,007-3,019

A gyakorlatban ennek a tényezőnek azonban 
m ár nincs különösebb szerepe.

A számítások összefoglalását a 4. sz. táblá
zat tartalmazza.
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2. Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzés abból áll, hogy a vizsgá

latra  küldött anyagok egy részét rejtjelesen — 
más jelzéssel — elküldjük a vizsgálatot végző 
laboratórium ba ugyanannak a vizsgálatnak az 
elvégzésére.

A belső ellenőrző vizsgálatok célja, hogy a 
laboratórium  m unkájának nem  rendszeres h i
báit felderítse, ill. m egállapítsa, hogy m ilyen ha
tárok között ingadozik a  vizsgálatok pontossága. 
A nem  rendszeres hibák részben a vizsgálatot 
végző személyek által elkövetett hibákból, 
egyes vizsgálati m űszerek nem  tökéletes m ű
ködéséből stb. eredhetnek. Ha sok az ilyen hiba, 
a laboratórium  egész m unkájának m egbízható
ságát és elfogadhatóságát kétségbe lehet vonni.

M inden elvégzett vizsgálati fajtából célszerű 
ellenőrző elemzést is végeztetni. Az ellenőrző 
vizsgálatok számát nem  lehet pontosan előírni, 
de belső ellenőrzésre célszerű vizsgálati fa jtán 
ként a vizsgálatra küldött m intáknak m integy 
10%-át, de nyersanyagfajtánként' legalább 15— 
16-ot elküldeni.

A belső ellenőrzés eredm ényeinek bem utatá
sára szintén a Feketevölgy III. te rü le t 15 belső 
ellenőrző vizsgálati m in tájának  adatait használ
juk  fel.

a) A kiértékelés részletes elemzés útján.
A részletes szám ításokat a GKZ vonatkozó 

javaslatai alapján adjuk. B ár a számítás lénye
gesen egyszerűbb a külső ellenőrzésre közölt
nél, mégis m eglehetősen nagy terjedelm ű m un
kát igényel.

A számítás m enete a következő:
aa) Átlagminőség meghatározása. Legelső 

feladat, hogy m ind az eredeti, m ind az ellenőrző 
m inták vizsgálata alapján m eghatározzuk a m in
ták átlagminőségét. Ezt egyszerű szám tani kö
zéparányos-m ódszerrel végezzük el.

Mivel azonban az ellenőrző m inták nedves
ségtartalm a e ltért az eredetiekétől — ha nem is 
olyan m értékben, m int a külső ellenőrzések so
rán — a fűtőérték, ham u-1 és kénmeghatározás 
reális összehasonlíthatóságának biztosítására az 
összetartozó m intákat azonos, az eredeti elemzé
sével megegyező nedvességtartalom ra szám ítot
tuk át. Ezt az átszám ítási táblázatot — mely 
egyébként az 1. sz.-val teljesen megegyező for
m ájú — felesleges közölni; a szám ításokat azon
ban term észetesen az azonos nedvességtarta

lom ra m eghatározott értékek alapján végeztük 
el. Elvégeztük term észetesen n nedvessé gmegha 
tározások ellenőrző vizsgálati eredm ényeinek 
összehasonlítását is.

Az átlagminőség a következőnek adódott:
ellenőrző c redeti 

elemzés alap ján
nedvesség % -ban  31,8 31,1
fűtőérték kalóriában 2915 (2874) 2834
ham u % -ban  18,4 (18,1) 18,7
kén % -ban  3,30 (3,25) 3,31

(Zárójelben az azonos nedvességtartalom ra vo
natkozó átszám ítás nélküli értékek szerepelnek.)

ab) Az ellenőrző eredmények eltérése. A szá
m ítás következő fázisában azt kell m eghatároz
nunk, hány százalékkal térnek  el az eredeti 
elemzések adatai a megfelelő ellenőrző elemzé
sek adataitól — az ellenőrző elemzés százaléká
ban kifejezve.

Ezt összetartozó értékpáronként a következő 
képlet a lap ján  végezzük el:

d =  xk — xe • 100, ahol
Xk

Xk =  az ellenőrző elemzés vizsgálati eredm é
nye,

x„ =  az ugyanarra a m intára  vonatkozó eredeti 
elemzés eredménye.

A százalékos eltérések m intánkénti adatainak 
összegezése u tán  m eghatározzuk a százalékos el
térések átlagát egyszerű szám tani középarányos 
számítással. Ez az egyes minőségi m utatókra vo
natkozóan a következőnek adódott:

nedvesség 3,81
fűtőérték 7,24
ham u 16,34
kén 3,84

(Az összegezés és átlagolás során az eltérések 
előjelét figyelmen kívül hagyjuk.)

ac) Az eltérések szóródása. A következő fel
adat annak m egállapítása, m ekkora az egyes el
térések szóródása az átlagos százalékos eltérések 
között. Az alapszám ítások példáját a ham utarta
lom ra vonatkozóan az 5. sz. táblázatban m uta t
juk  be. A többi minőségi m utatóra vonatkozóan 
ugyanilyen módon végeztük el a számításokat', 
ezeknek azonban csak a végeredm ényeit hasz
náljuk  fel ism ertetésünkben.
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A belső ellenőrző elemzések kiértékelésének alapszámításai
(Feketevölgy I I I .  H am utartalom .) 5 sz. táblázat.

Sor
szám

Fúrás
szám a

Telep 
' szám a

H am utartalom Százalékos 
eltérés az 
ellenőrző
höz viszo

nyítva

E ltérés 
az e lté ré
sek á tla 

gától
______ i_________

E ltérések
négyzeteellenőrző eredeti

elemzés a lap ján

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. F-175 V. 29,8 22,5 24,50 +  8,16 66,58

2. V. 4S,6 42,9 1,61 — 14,73 216,97

3. . F-178 V. 8,4 7,4 11,90 -  4,44 19,71

4. F-183 IV. 13,1 13,3 1,53 -  14,81 219,34

5. F-188 IV. 7,1 7,8 9,86 — 6,48 41,99

6. IV. 12,7 11,7 7,87 — 8,47 71,74

7. V. 52,0 55,3 6,35 — 9,99 99,80

8. F-199 IV. 6,5 6,9 1,54 — 14,80 219,04

9. V. 10,0 11,8 1,80 -  14,54 211,41

10. V. 20,9 14,3 31,58 +  15,24 232,26

11. F-195 IV. 7 11,4 1Ö,4 8,77 — 7,57 57,30

12. IV. 10,1 12,5 23,76 +  7,42 55,05

13. V. 19,1 36,9 93,19 +  76,85 390,59

14. Fr200 IV. 15,9 13,7 13,84 — 2,50 6,25

15. IV. 12,9 13,8 6,98 — 9,36 87,61

összeg: 273,5 281,2 245,08 — 0;02 2195,64

Á tlag: 18,4 18,7 16,34 146,38

Ennek érdekében — a külső ellenőrzés során 
részletesen ism erte te tt m ódon — meg kell ha tá- ' 
roznunk az átlagos négyzetes eltérést (a szórást) 
az ism ert képlet alapján:

ahol 4 =  az egyes százalékos eltérések különb
sége az átlagos százalékos eltéréstől.

Ez a mi esetünkben a következőnek adódott:
nedvesség 6,08
fű tőérték 10,20
ham u 12,08
kén 2,58

A szóródás ism eretében m eghatároztuk az á t
lagos százalékos eltérés kiszám ításának átlagos 
h ibájá t is a külső ellenőrzésnél ism ertete tt

H  =
J 5

f n
képlet alapján;

Ezek a következők:
nedvesség 1,57
fű tőérték  2,64
ham u 3,12
kén 0,67

ad) Az elemzési hiba nagyságának meghatá
rozását az eltérések átlagának és a szóródásnak 
az ism eretében könnyen el lehet végezni.

Ehhez ki kell választanunk azt a biztonsági 
ha tárt, am elyet kielégítőnek ta r tu n k  az elemzé
sek során.

Teljes joggal feltételezhetjük, hogy m ivel az 
eredeti és ellenőrző elemzés adatai közt nincs 
funkcionális összefüggés, 50% -os valószínűsége 
van annak, hogy az eredeti elem zések hibája 
nem  halad ja  m eg »Á«-t, a  százalékos eltérések 
átlagát.

Ha m egelégszünk azzal, hogy az elemzések 
nem  rendszeres hibái az előző értéket legfeljebb 
a szórással halad ják  meg, m integy 84%-os való
színűséggel szám olhatunk.

97,5%, tehát gyakorlatilag m ár teljes annak 
a valószínűsége, hogy a nem  rendszeres hiba 
nem  fogja m eghaladni az Á +  2S értéket (A +  
3S értéknél 99,7% a valószínűség.)

A 97,5% elfogadása azt jelenti, hogy 97,5% 
annak valószínűsége, hogy az egyes vizsgálatok 
véletlen hibái nem halad ják  meg a következő
érték ek e t:

nedvesség 4,3%
fűtőérték 8,7% , 

20,2%ham u
kén 4,0%

l l
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A belső ellenőrző elemzések kiértékelésének összefoglaló táblázata
Feketevölgy III. terület. 

III, 
IV. 

és V. 
telepi kőszénmintók 

Elemzéseket végezte: 
Berentei Szénosztályozó ME0 laboratóriuma



(a h  =  Á Á • 2S 
100

képlet alapján meghatározva.)

Ha a fenti adatokat összevetjük az elemzések 
m egengedett hibáival m egállapíthatjuk, hogy az 
egyes elemzések értékei tú llépik-e a megenge
dett hibahatárokat vagy sem.

Az elemzések m egengedett hibáit a vonat
kozó szabványok általában m indenütt tartalm az
zák.

Ha az ott m egadott abszolút hibaszázaléko
kat az előző hibaszázalékokkal való összehason
lítás céljából relatív  hibaszázalékká alakítjuk, a 
következő értékeket kapjuk:

nedvesség (0,25 +  31 : 8 . 0,005) • 
31,8

100
=  1,3

fűtőérték

hamu

kén

25 • 100 
2901

0,3 • 100 
" 18.4

0,2 • 100
3,3

0,9

1,6

6,0

A számítások összefoglaló adatait a 6. sz, táb lá
zaton m uta ttuk  be.

A nedvességtartalom  m eghatározásakor az 
elemző laboratórium  a m egengedettnél több 
m int három szor nagyobb hibát követett el; a 
fűtőérték m eghatározásában ez a hiba m integy 
tízszerese a, m egengedettnek, a ham utartalom ra 
vonatkozóan pedig több m int 12-szerese. M ind
össze a kéntartalom  m eghatározásában nem  volt 
nagyobb a hiba a m egengedettnél.

Természetesen ebben az esetben értelem etlen 
volna azt követelni, hogy m inden elemzést is
m ételjenek meg: a laboratórium  az ism étléskor 
is ugyanezeket a hibákat követné el. A cé l: meg
állapítani, honnan erednek a laboratórium  nem- 
rendszeres hibái.

(Megjegyzendő, hogy az ism ertete tt konkrét 
esetben sajnos, nem  feltétlenül a laboratórium ot 
kell hibáztatni. Az ellenőrző elemzésre küldött 
m intákat kiválasztó geológus ugyanis a m inta
anyag kiválasztását teljesen találom ra végezte; 
a fúrási m intákat nem  negyedelték, porítottá'k, 
hanem  a fúróanyag általában V2 m-es közéből 
2—3 helyről kivett egy-egy 1—3 cm vastag sze
letet — ahogyan a mag szétesett — kalapáccsal 
2—3 darabra törte, s így állíto tta  össze az elem 
zésre kerülő m intákat. Ezek a m inták azonban 
eleve nem lehettek  egyöntetűek: aszerint, hogy 
az egyikbe nagyobb, a m ásikba kisebb darab 
kerü lt ugyanabból a mélységközből, más és más 
volt az eredeti és ellenőrzésre kerülő m inta m i
nősége. A most m egállapított szórások m ár eleve 
meg lehettek  a m intákban magukban.

Közölt levezetésünk tehát a m intavétel 
egyébként könnyen elkerülhető hibái m ia tt in
kább csak a hibaszám ítás és az értékelés bem u
tatására  szolgált, semm int a tényleges elemzési 
hibák kim utatására.)

b) Egyszerűsített kiértékelés.
Az előzőkben ism ertetett részletes, sok szá

molási m űvelettel járó  kiértékelés helyett lénye
gesen egyszerűbben is el lehet végezni az össze
hasonlítást. Az egyszerűsített számítás menete 
a következő: ,

ba) Az eltérések átlagának meghatározása. 
A számítás első lépése az ellenőrző és eredeti 
elemzés közti különbségek átlagának m eghatáro
zása. A százalékos eltérések helyett elegendő az 
eltérések abszolút értékét kiszám ítani, term észe
tesen az eltérések előjeleinek figyelembe vétele 
pélkül, m ert e nélkül hamis képet kapnánk: 
nagy pozitív és negatív eltérések lényegesen ki
sebb hibákról adnának képet — esetleg nem is 
m utatnának eltérést — m árpedig az eltérés el
térés, akár nagyobb, akár kisebb érték  okozza 
a ténylegesnél.

Az egyes vizsgálatok eltéréseit a 7. sz. táb 
lázatban foglaltuk össze (természetesen az azo
nos nedvességtartalom ra m eghatározott értékek 
alapján — kivéve m aguknak a nedvességtartal
m aknak különbségeit). A részletes számítások 
során term észetesen a kétféle elemzés alapada
ta it is fel kell tün te tn i a táblázatban.
A belső ellenőrző elemzések adatainak eltérései

(Feketevölgy III.)
7. sz. táblázat.

Sor- Fúrás Telep
Ned
vess.

Fűtő-.
érték

Hamu
tart.

K én
ta rt.

szám szám a száma
eltérések értékei

i, 2. 3. 4. 5. 6. 7.

i. F 175 V. 2,0 340 7,3 0,3

2. V. 0,0 21 0,7 0,1

3. F 178 V. 0,0 51 1,0 0,1

4. F 183 IV. 1,0 29 0,2 0,1

5. F 188 IV. 1,0 103 0,7 0,1

6.

i

IV. 1,0 6 1,0 0,1

7. V. 0,0 203 3,3 0,1

8. F 199 IV. 1,0 41 0,4 0,1

9. V. 1.5 1 1,8 0,1

10. V. 0,0 217 6,6 0,0

11. F 195 IV. 0,0 30 1,0 0,0.

12. IV. 2,0 356 2,4 0,3

13. V. 8,0 1313 17,8 0,2

14. F 200 IV. 1,0 / 237 ' 2,2 0,1
15. IV. 0,0 20 0,9 0,2

E ltérések összege 18,5 2968 47,3 1,9

Eltérések átlaga 1,23 198 3,15 0,13

Átlagos eltérés 
. százalékban 3,96 6,99 16,83 3,83

U. ez részletes 
szám ítással 6,08 10,20 12,08 2,58

M egengedett hiba 1,3 0,9 1,6 6,0

13
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Az egyszerűsített számítás m enete a követ
kező:

bb) Az eltérések átlagának m eghatározása 
u tán  kiszám ítjuk, hogy a kapo tt érték  hány  szá
zaléka az eredeti elemzések alapján kapott á t
lagnak. Ez a szám jelen ti az átlagos eltérést. Azt 
kell ezek u tán  megvizsgálni, hogy az átlagos el
térés nagyobb, vagy kisebb a m egfelelő kompo
nens m eghatározásakor m egengedett m axim ális 
hibánál. Ha kisebb, a laboratórium  m unkáját 
m egbízhatónak kell tartanunk , ha azonban na
gyobb, ki kell nyomozni a laboratórium i elem 
zések nem  rendszeres hibá:nak okait.

A táblázatban összehasonlítás céljából kö
zöltük a részletes szám ítással hozott értékeket 
is. M inden esetre, ha a szórást nem  négyzetes 
ú ton  határozzuk meg, eltérő eredm ényt kapunk 
ugyan, de a végső következtetés ugyanaz: csak 
a kéntartalom  m eghatározásakor elkövetett nem 
rendszeres hibák kisebbek a m egengedettnél.

c) Grafikus összehasonlítás.

összehasonlíthatók egymással az eredeti és 
ellenőrző elemzések adatai grafikus ú ton  is. Ez 
az összehasonlítás jó képet ad a hibák rendsze
res vagy esetleges voltáról, de nem alkalm as az 
átlagos eltérések m eghatározására.

A grafikonon jól ábrázolható az elemzések 
m egengedett h ibahatára  is, s így közvetlenül le
olvasható, hogy az eltérések m eghaladják-e a 
m egengedett m értéket, vagy pedig azon belül 
vannak.

A 15 ellenőrző elemzésből egyébként csupán 
6 nedvesség-, 4 fű tőérték- és 2 ham utarta lom 
m eghatározás eredm énye volt a m egengedett 
h ibahatáron  belül, a 15 kén-m eghatározásból 
azonban m ár 13.

Az ábrázolás általában  derékszögű koordi
nátarendszerben tö rtén ik  úgy, hogy egyik ten 
gelyen az eredeti, a m ásikon pedig az ellenőrző 
elemzés értékeit tü n te tjü k  fel, s az azonos m in
tá ra  vonatkozó értékek  pon tja it m egkeressük.

V álaszthatunk olyan ábrázolási m ódot is 
hogy az eredeti (vagy az ellenőrző) elemzés 
adatai he lyett megfelelő értékekhez tartozó el
téréseket visszük fel. A belső ellenőrző elem zé
sek ilyen grafikus összehasonlítását a nedvesség- 
és ham utarta lom ra vonatkozóan az 1., a fű tőér
tékre  és kéntartalom ra vonatkozóan pedig a 2. 
számú ábrán m u ta tjuk  be. Az 1. sz. ábra az elem 
zési adatok abszolút értékének  összehasonlítá
sával készült, a 2. pedig úgy, hogy az eredeti 
elemzés adatait véve alapul m u ta tjuk  ki az ellen

ie

őrző elemzés eltéréseit. Az ábrák jól m utatják , 
hogy a pontok elhelyezkedésében nem  lehet kü 
lönösebb szabályszerűséget felfedezni, teh á t tel
jes biztonsággal lehet a rra  következtetni, hogy a 
laboratórium  m unkájában nem  rendszeres, ha
nem  esetleges, véletlen hibák fordulnak elő (fel
téve, ha a m intavételt jónak fogadjuk el. Ha 
ugyanis a m intavétel helyességében kételked
nénk — am ire egyébként alapos okunk van az 
elm ondottak szerint — s a laboratórium  m unká
já t  fogadjuk el m egbízhatónak, a közölt számí
tások a m intavétel alkalm i hibáira m uta tnak  rá).

A belső és külső ellenőrző elemzések analiti
kus vizsgálata m eglehetősen hosszadalmas szá
m ítási m unkát igényel, feltehetően ez is az egyik 
oka annak, hogy a hazai kutatások gyakorlatá
ban még nagyon kevéssé terjed tek  el — elte
kintve attó l az elemi akadálytól, hogy a bauxit- 
ku tatást kivéve rendszeresen végzett ellenőrző 
elem zésekről nem  is beszélhetünk,

Amikor tehá t egyrészt az ellenőrző elemzé
sek rendszeres végzését a kutatási m unkák szer
ves részévé szükséges tenni, nem  lehet mellőzni 
az elemzések eredm ényeinek kiértékelését sem,

A nagyarányú szám ítási m unkát jelentősen 
csökkenthetjük azzal, ha a részletes szám ításokat 
csak olyan esetekben végezzük el, am ikor vala
m ilyen rendszeres hiba nagyságának, vagy a vé
letlen  hibák szórásának stb. konkrét m eghatáro
zására szükség van.

Ha csupán az érdekli a kutató t, hogy az e l
lenőrző elemzések alap ján  m egállapíthatók-e h i
bák az elem zést végző laboratórium  m unkájá
ban, s ezek rendszeresek vagy véletlenek, leg
célszerűbb m indenek előtt a grafikus m ódszer
rel elvégezni az összehasonlítást. Ez ugyanis a 
szerkesztési m unka egyszerűsége m iatt rendkí
vül gyors', s e m ellett igen szemléletes képet ad 
az előforduló h ibák  term észetéről. Ilyen grafi
kus szerkesztés pl. a külső ellenőrzésnél közölt 
3 példa esetében azonnal k im utatja, hogy rend
szeres h ibáról — s ennek megfelelően korrelá
ciós összefüggésről — csak a ham utartalom  ese
tében lehet beszélni, így a m ásik két minőségi 
m utatóra  vonatkozóan a hosszadalmas számítási 
m unka elvégzése felesleges. (Hasonló gyors ered
m ényt ad egyébként az előjel-korrelációs szá
m ítás is, m in t nem  teljesen pontos, de jó tá jé 
koztatást biztosító módszer.)

A közölt részletes szám ításokat tehá t csak ab
ban az. esetben célszerű elvégezni, ha azt az egy
szerűbb, gyors tájékoztatást adó ellenőrző m ód
szerek indokolttá teszik.
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tartalom  m eghatározása. 

700. 55. sz. 20. lap: Szenek vizsgálata. Szén
elemzési adatok jelölése 
és átszám ítása.
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