
A földtani kutatás helye és szerepe 
ásványi nyersanyagaink igénybevételének 
rendszer- és függvényszemléletű 
értékelésében

Bármely típusú nemzetgazdálkodásról van 
szó, a nyersanyagellátásnak, m int a jövő mo
dellek egyik legfontosabb elemének jelentősége 
alapvető.

A világban és környezetünkben végbemenő 
műszaki-gazdasági-társadalmi fejlődés megköve
teli, hogy időszakonként ásványi nyersanyaga
ink igénybevételi koncepcióit is felülvizsgáljuk, 
a  földtani kutatás, a kiaknázás és a feldolgozás 
legcélszerűbb stratégiáját az új helyzetnek meg
felelően alakítsuk.

Gazdasági környezetünkre jellemző, világ
szerte kialakuló olyan tendenciák, m int például

— a nyílt gazdálkodás,
—■ az erősödő kereskedelmi-tudományos-mű- 

szaki kapcsolatok,
— az integrációs és munkamegosztásos nem

zetközi kapcsolatok szélesedése,
— a fejlődés intenzív elemeinek uralkodóvá 

válása és az extenzív lehetőségek fokoza
tos kimerülése.

— a tudományos-technikai forradalom ered
ményeinek alkalmazása,

— a nyersanyag-áremelkedések és következ
ményei

minden ország gazdasági életére nagy - hatással 
vannak.

A megváltozott helyzetre különösen érzéke
nyen reagált világszerte a nyersanyagokat ku
tató-term elő és feldolgozó tevékenység; kiala
kult az átfogóbb jellegű „gazdálkodási elv” : A 
szervezetileg és működésileg többé-kevésbé el
különült kutatási-bányászati-feldolgozási tevé
kenység népgazdasági megítélésénél szükség- 
szerűvé vált az ezeket felölelő, egységes rend
szerben vizsgáló komplex, vertikális'ásványva- 
gyon-gazdálkodás. A korszerű szemlélet adta 
előnyök kihasználásához korszerű vizsgálati esz
közrendszer és elvileg-módszertanilag megala
pozott döntés-előkészítés szükséges. Ilyen körül
m ények között m integy objektív szükségszerű
ségként alakult ki hazánkban a nyersanyag 
társadalmi hasznosításának rendszer- és függ
vényszemléletű vizsgálati módszere.

Vizsgálataink során a következő, a vizsgálat 
tárgyára és módszerére jellemző sajátosságokból 
indulunk k i :

— a társadalmi szükségletek kielégítése cél
jából igénybe vehető ásványi nyersanya
gok, m int a természettől elsajátítható ja
vak része, nem megújuló erőforrások közé 
tartoznak;

— az ásványi nyersanyagok m int használati 
értékhordozók komplex erőforrások;

— vizsgálatainknál és gazdasági értékelése

inknél az ásványi nyersanyagvagyon meg
ismerését, kiterm elését és feldolgozását 
egy rendszernek tekintjük;

— az ásványvagyon-hasznosítás hatékonysá
gát a variábilisán kialakított kitermelő
feldolgozó rendszer szolgáltatta végtermé
kekben elérhető eredményekből vezetjük 
le.

Ezekből a sajátosságokból kiindulva célunk * 
egy olyan ásványvagyon-gazdálkodási rendszer- 
modell kialakítása, amely alapján gazdaságpoli
tikai és szociálpolitikai érdekeinknek mindenben 
megfelelő műszaki-gazdasági feltételrendszer 
dolgozható ki. Az így kialakított ásványvagyon- 
gazdálkodási stratégiának választ kell adnia a 
hazai nyersanyagok fokozottabb igénybevételét 
meghatározó műszaki-gazdasági feltételrendszer 
biztosításával kapcsolatos kérdésekre is.

Az ásványvagyon-hasznosítási rendszermo- 
dellt úgy kell felépíteni, hogy lehetővé tegye:

1. Az ásványi nyersanyagkészletek meghatá
rozását, minőségi és mennyiségi elemzését.

2. Az ásványvagyon-fajtákon kialakítható 
potenciális term ékstruktúra meghatározá
sát.

3. A potenciális term ékstruktúra és a nép- 
gazdasági szinten rövid, közép és hosszú 
távon jelentkező termékigények összeha
sonlítása alapján az ásványvagyon-igény- 
bevételi trend megállapítását.

4. Az optimális ásványvagyon-igénybevételt 
meghatározó műszaki-gazdasági feltétele
ket, valam int kutatási-fejlesztési tevé
kenységet az ásványvagyon-kutatás, -ki
termelés, -feldolgozás egységes rendszeré
ben és alrendszereiben egyaránt.

Az elmondottakból következik, hogy az ás
ványvagyon-hasznosítási rendszermodell a kö
vetkező alrendszereket tartalmazza:

I. Ásványvagyon (földtani) kutatás.
II. Ásványvagyon-kitermelés.

III. Ásványvagyon-feldolgozás.
Az egyes rendszerek kapcsolatát, az ásványi 

nyersanyagok komponenseinek a rendszeren be
lül való mozgását és átalakulását, az alrendsze
rek egymástól való függését és a népgazdasági 
struktúrához való illeszkedését leíró függvény
kapcsolatok általános és speciális formáinak 
meghatározása a rendszer- és függvényszemlé
letű ásványvagyon-gazdálkodás alapvető fel
adata.
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1. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodás rendszer- 
és függvényszem léletű vizsgálatának általá
nos vonásai

Minden ásványi nyersanyag a kémiai alkotók
nak ásványtani szempontból sajátosan összetett 
halmaza, am elyeket a technika m indenkori állá
sának megfelelő technológiák halmazával ele
mekre vagy elemcsoportokra lehet bontani, 
hogy utána egy további technológiai fázisban az 
elemek vagy elemcsoportok előre meghatározott 
m értékű rekom binációját hozzuk létre.

Az ásványvagyon-hasznosítással kapcsolatos 
fenti folyamatok, a térben és időben változó fi
zikai, kémiai, geológiai stb. helyzetek, körülm é
nyek leírására egy alkalmasan választott idődi
menzióval bővített féltérben kerülhet sor.

A féltér m inden pontja az_r_(x, y, z, t) vek
torra jellemezhető, ahol

form ában szeparálható, ahol Q (i 6 A) az ásvány- 
vagyonrendszerhez rendelhető és a geográfiai 
körzetben történetileg kialakult, illetve ezen fe
lül még felhasználás szempontjából szóba jöhető 
ipari tevékenység inputjai által megkívánt 
nyersanyagrendszer kom ponensenkénti volu
mene.

Az adott geográfiai körzethez tartozó ásvány
vagyonrendszer mennyiségi jellemzése a

Q 1 C t ) 

Qj(t)

Qn ( t )

= l|Qi(t); ieAII

(5)
vektor értékű skalárfügg vénnyel történhet.

с о < X < СО

o o < У < OO
(1)

0 < z < OO

0 t < o o

csfII<3N<

. . . , i, . . . n ) indexhalmaz je-
lölje a V kiterjedésű térben — amelynek hely-
vektora r  — található ásványi előfordulások 
ipari felhasználás szerinti szeparált komponen
seit, s

9 Cr, t) ieA (2)
ezeknek tér- és időbeli sűrűségeloszlását.

Ebben az esetben az illető ásványvagyonrend- 
szer komponenseinek adott időpontbani sűrű
ségeloszlásával képzett

§  ( n  t )
g 1 ( n  t )

g - C r í t )

9 n ( r . t )

= | |§i<r, t>;  ieA|| (3)
/

függvényrendszerrel — vektor-vektor függ
vénnyel — a komplex ásványvagyonrendszer 
egyértelm űen jellemezhető. A term észet tény
leges 0 (r, t) függvényhalmazának megközelí
tése a m egkutatottság m értékétől függő jósági 
fokkal történik, így a sűrűségmező q vektorai 
sztochasztikusak.

Az ásványvagyonrendszer

def i t ,
Qi = ))) (Г. t ) dV

(v)

A term elési rendszerek alapján aggregált ás
ványvagyon a végtelen féltér egy része. Ez a 
rész a helykoordinátákkal a térben geometriai 
mező form ájában szorosan meghatározható.

A végtelen féltéren az ásványvagyonbázis 
geometriai terét

3 Le A; g. ( r, t) Ф 0
J (6)

-vei jelöljük.

Egyidejűleg ezen a geometriai mezőn részben 
tulajdonságokat, részben állapotokat m eghatá
rozó mezőket értelmezünk. A végtelen féltér bi
zonyos tulajdonságai az össztársadalmi szükség
letek szempontjából potenciális használati érté
ket jelentenek. Az adott nyersanyagbázisra tele
p íte tt ipari tevékenység éppen e használati érték 
potenciális kiaknázását célozza. Az ásványva
gyon kitermelése és további feldolgozása adott 
vagy tervezett technikai-technológiai szinten bi
zonyos param éterrendszer ism eretét tételezi fel. 
Ezek a param éterek (tulajdonságok) különböző 
fizikai, kémiai, kőzetmechanikai stb. mezőket 
adnak. Az összes, tetszőleges tenzoriális rangú 
tulajdonságok tér- és időbeli eloszlását egyetlen 
p vektor függvénybe összefoglalva a

< P сГ,t) ; (r , t )eG ► (V)

tulajdonságmezőt definiáljuk, ezáltal megadva 
azon tulajdonságok tér- és időbeli folytonos el
oszlását, am elyek a kitermelés, hasznosítás 
szempontjából figyelembe veendők. A geomet
riai térbe, a sűrűségmező eloszlásának megvál
toztatása érdekében történő beavatkozás célja 
az adott ásványvagyonrendszer kinyerése, illet
ve hasznosítása.

A végtelen féltérben és időben lejátszódó fo
lyam atokat folytonosnak tekintjük, és vala
m ennyit leírhajtuk  egy alkalmas vektor-vektor 
függvénnyel, amely a végtelen félteret képezi
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le a féltérben lejátszódó folyam atok állapot- 
koordinátáinak terére, és am elyet a folyam at 
állapotfüggvényének nevezünk.

A féltérbe történő beavatkozások, illetve a 
létrejövő állapotváltozások halmaza egy döntési 
vagy tevékenységteret definiál, amelyet az 
Ü (i£ t) operátorokkal írhatunk  le :

Cr, t); C l. tH G  > (8)
A (_r, t) ásványvagy'on-eloszlás a technológiai 

feldolgozás során a

g Cr,0 ) ---------- o(r,t)  = Ű(r,t) oCr.O)
~  i  л 1  "  

g C r , t )  =  ü  ( P i t )  Q ( r ,  0 )
(9)

változásokon megy keresztül, ahol az Ü operá
tor az ásványvagyon-kiterm elés, -feldolgozás 
technológiai folyam atát írja  le.

A D térben végrehajtott m inden döntéshez, 
m inden tevékenységi változathoz tartozik bizo
nyos használati értékkinyerés, így a döntési tér 
egyértelm ű hozzárendelés folytán determ inál
egy

nyékben keresi, tehát a term elést és feldolgozást 
egységes rendszernek tekinti.

Az

I “  § [ § ‘r . o > ,  ü  cr ,  t ) ]  (10)

használati értékmezőt.

A fenti mezők kapcsolatát az 1. ábra m utatja.

A döntési téren értelm ezett használati mező 
eloszlásának optimalizálása

§  [gCr,0), Ű C r.t)]--------» - extr!

(11)
adja azt az optimális döntést, amely a kívánt 
közgazdasági extrem um ot biztosítja.

Vizsgálati m ódszerünk lényege, hogy a gaz
dasági hatékonyságot a kiterm eléstől elindulva 
gyakorlatilag a végterm ékben elért eredm é

indexhalmazzal szeparált komplex ásványva- • 
gyonrendszernek a

indexekkel jellem zett term ékhalm azba történő 
átvitele a

V= {iwk} = { 111,112,... iwk,...nzr }
(14)

ipari technológiákkal lehetséges, s a folyam at 
leírása a

Г = Г ( А, V, T) (15)
a 2. ábrán látható gráffal történhet.
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A gráfon értelm ezünk egy függvényrendszert, 
amely részben műszaki-technológiai, részben 
gazdasági tartalm ú függvényből áll (S).

A teljes integrált rendszeren értelm ezett op
timalizálás :

S= § c n =  s[rCA,V,T)J--- — Extr !
(16)

megadja: egy körülhatárolt geográfiai körzetben 
található komplex ásványvagyonrendszer leg
kedvezőbb ipari tevékenységrendszerrel történő 
maximális közgazdasági eredményességű fel- 
használásának, hasznosításának módját, azaz a 
komplex ásványvagyonrendszer kitermelendő 
komponenseit

A opt <=Л =  j i j  07)
ezeknek az idő függvényében változó m ennyi
ségeit

q.“»f= jll 9f  ; ieAopt j  C18)

az ásványvagyon-igénybevétel nagyságát

Sopt = )  4ropt d t  09)

a kiterm elési és feldolgozási technológiák opti
mális rendszerét:

Vopt <= v  =  I  iw k I  (20)

s ezen belül az optimális ipari tevékenységrend
szert, az optimális term ékrendszert

V  c T ~ { w j  (21)

és a termékkibocsátás legkedvezőbb volumenét:
opt

Уоо1~ ’ weTopt (22)

A választott célfüggvényhez tartozó optimális 
struktúra ism eretében a rendszer teljes gazda
sági eredm énye az értékesítés függvényében ír 
ható fel:

IS =  e y -  k(y)y-  k ° i=  S(y)y(23)
a végterm ékben realizálódott eredm ény term é
kenként (volumenegységre vonatkoztatva) meg
határozható :

§cy)=lis1(y1)l ...,stcyl;,...,s„(yn)ll

(24)
ahol az S_az ipari term ékrendszer gazdasági ér
tékelését adja.

A kom plex ásványvagyonrendszer komponen
seként! gazdasági értékelése a végtermékben el
érhető gazdasági eredményből vezethető le:

S(z)= || S1Czp,..., SiCZi),...,Sn(zn)||

(25)
a S_ összeredmény z_ függvényeként történő fel
írása alapján, ahol

SCy)y=SCz^z (26)
és z az ásványvagyon'komponensek kitermelésé
nek vektora (t/év).

A komplex ásványvagyonrendszer és a hozzá 
rendelhető ipari tevéknységrendszer optimuma 
a technológiai gráfon értelm ezett szélsőérték- 
számítással is meghatározható. Egyrészt az ipari 
term elés optimalizálásával az

e (E-Ä) x - К (x) l --- — Max !

F ex') ̂  F,

*inf — * — *snp,
(27)

modell alapján, másrészt az értékesítés optima
lizálásával az

e y - k ( y ) y  -------- »-Maxi

F ( y ) é f

yinf — Ы — y snp (28)

modell alapján. A két feladat ekvivalens egy
mással és optimális megoldásaik azonos célfügg
vényértéket (eredményt) szolgáltatnak:

e (-A + E) xopt- К (xopt) 1=  e У о pt—Е(У opt)y opt (29)

A komplex ásványvagyon-feldolgozásra léte- függvények határozhatók meg valam ennyi vég- 
síthető ipari rendszerek esetében termelési term ékre és azokra a félkész term ékekre, ame-
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lyek az adott rendszer esetében outputnak te
kinthetők:

s w=°w Kw* Lw "; weT (30)

ahol a term elési érték
Kw  az állóalapok értéke 
Ly? a létszám

Valamennyi célfüggvény esetében m egkaptuk 
a term elési függvények optimális S í értékeit, 
melyekből a teljes optimalizált ipari rendszer 
struktúrája  felírható.

1.1. Rendszerdinamikai vizsgálatok általános 
közgazdasági elvei

A rendszer- és függvényszemléletű közgazda- 
sági vizsgálatok a rendszer gazdasági hatékony
ságának, a technológiák legfontosabb műszaki- 
gazdasági m utatóinak, a javasolt komplex fo
lyam atok technikai és gazdasági hatásfokának, 
a komplex ásványvagyonbázis ásványkompo
nensei „in situ” értékrendszerének param etrikus 
meghatározásához szükséges értékelést ta rta l
mazzák.

A közgazdasági értékelés egyrészt az általános 
és a szektoronkénti szemléletet egyidejűleg kö
veti, m ásrészt összehasonlító jellegű. Ezért a 
tervezett komplex ipari tevékenység vizsgálata 
egyidejűleg történik  összességében és szektoron
ként, továbbá ism ert ipari tevékenységgel való 
összehasonlítással.

Az összehasonlító vizsgálatok alapját a nép
gazdaság megfelelő szektoraiban ism ert techni
kai és közgazdasági feltételek, tehát a határkölt
ségként vagy létesítési feltételként előírt para
m éterek képezik.

A közgazdasági értékelés eszköze részben az 
analitikus számítások rendszere, részben a kü
lönböző fejlesztési növekedési modellek. A köz- 
gazdasági értékelés keretét, a rendezési elvet, az 
értékelés rendszer- és függvényszemléletét a 
rendszerdinam ikai vizsgálatok adják.

Az ásványvagyon-hasznosítás rendszerm odell- 
je  dinamikus függvénykapcsolatot terem t az ás
ványvagyon mennyiségi és minőségi param éte
rei, kitermelési rendszerük m űszaki és gazdasági 
jellemzői, a felhasználásuk variábilis lehetősé
geire vonatkozó technikai és közgazdasági kör
nyezeti feltételek között. E dinam ikus függ
vénykapcsolat alapján a variábilis lehetőségek
ből az ásványvagyon „in situ” értékére para
m etrikus függvényrendszer határozható meg.

Adott ásványi eredetű nyersanyagbázis m ű
szaki-geológiai adottságai a kialakított vizsgá
lati módszer geometriai, sűrűség- és tulajdon
ságmezőiben sztrochasztikus jelleggel rendezhe
tők. Ezekben a mezőkben képzett statisztikus 
param éterek alapján a módszer döntési terében 
az ásványvagyonbázison egy sztrochasztikus 
rendszermodell alakítható ki.

A modell követi az ásványanyag vándorlását 
az „in situ” helytől a végtermékig. Egyidejűleg

a transzformációk sorozatán át történő átalakí
tását is leírja. A vertikális jellegű dinamikus 
függvényrendszer vertikális és horizontális 
érintkezési pontokon keresztül kapcsolódik a 
népgazdasághoz, m int rendszerhez. Tehát a 
rendszermodell hierarchikus jelleggel illeszke
dik a népgazdaságba.

Ezek következtében a dinam ikus függvény- 
rendszerrel nemcsak az ásványvagyon potenciá
lis társadalm i használati értéke, hanem egy 
adott konkrét feldolgozási módhoz kapcsolódó 
tényleges értéke vezethető vissza az „in situ” 
értékrendszerbe.

A komplex ásványvagyon-hasznosítás rend- 
szermodellje — tehát az adott komplex ásvány
vagyon műszaki-geológiai param éterei, továbbá 
a feldolgozás módozataival kapcsolatos fizikai, 
kémiai folyamatok, valam int a várható végter
m ékrendszer — hierarchikusan szervezett gráf
fal kezelhető és leírható m atem atikai formában.
A gráffal reprezentált rendszer a népgazdaság
hoz m int környezeti rendszerhez m atematikailag 
is illeszthető.

A rendszerdinam ikai vizsgálatok az általános . 
m ellett néhány speciális közgazdasági elvet is 
tartalm aznak. A rendszerelm életi vizsgálatok 
komplex ásványanyagbázist és ehhez tartozó 
ipari tevékenységet vizsgálnak egy rendszer
modell keretében. A rendszerm odellnek az ás- 
ványvagyonbázisra vonatkozó részrendszere a 
hozzá tartozó ipari tevékenység tárgyából adódó 
sajátosságokkal különbözik a többi termelő te
vékenység m unkatárgyától.

Az ásványi nyersanyagok keletkezési helyü
kön nem reprodukálhatók, egyes előfordulásaik 
egymástól eltérő term észeti adottságokkal ren 
delkeznek. Korlátozott m ennyiségű előfordulá
suk m iatt költséghatárukat a variábilis forrás- 
lehetőségek közül a társadalm ilag még szüksé
ges legkedvezőtlenebbhez tartozó társadalm i 
m unkaráfordítás határozza meg. Ezért a „kom
paratív” közgazdasági vizsgálatoknál az ásványi 
nyersanyagok term elési költsége — a közgazda- 
sági értékelés módszerében rögzített reálköltség 
— a ki nem term elés esetén elmaradó népgaz
dasági ráfordítással, illetve a m ár m egtörtént 
ráfordításoktól és társadalm i tiszta jövedelmek
től m egtisztított, de a kiterm eléshez még szük
séges beruházásokat kam atterheivel együtt fi
gyelembe vevő távlati növekményköltséggel 
egyenlő.

A kom paratív vizsgálatok a variábilis term e
lési lehetőségek technikai szerkezetét, technoló
giai fejlettségét a stratégiai döntés keretében 
m eghatározott színvonalúnak tételezik fel. A 
költséghatárelvből következik a reálköltség és a 
költséghatár közötti különbség m int realizálható 
potenciális eredm énytartalom .

Az ásványvagyon kémiai, fizikai, ásványtani 
összetételéből az ipari tevékenység kombinációs 
lehetőségeivel további — az ásványvagyon ter
mészeti adottságaiból következő — potenciális 
többleteredm ényt tartalm azó különbözet érhető 
el. Ez a lehetőség nem kerülhet kihasználásra a 
hagyományos ipari tevékenység keretében, csak 
magas technikai színvonalú komplex rendszer
ben.
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1.2. Rendszerűigoritmusok

A rendszeralgoritm ikai vizsgálatok keretében 
a felvett, illetve variábilisán adott technikai, 
technológiai és közgazdasági jellegű param éte
rek által m eghatározott rendszerváltozatokat al
goritmusok írják  le. Az algoritm usok m eghatá
rozzák a rendszerváltozatokba tartozó term elő 
egységek kapacitását, beruházási és term elési 
költségeit, továbbá az értékesítési árbevételt, 
m ajd ezek alapján az eredm ényt. Minden rend
szerváltozat esetén az algoritm us három  részre 
bontható:

1. A rendszerváltozat alapbázisaként számí
tásba vehető nyersanyagok m ennyiségi és 
minőségi jellemzőinek leírása. Ez a rész 
m atem atikai statisztikai modellek és szét
választási algoritm usokat tartalm az;

2. A kiválasztott nyersanyagbázison kialakít
ható term elési folyam atok modellezése, fi
gyelembe véve a nyersanyagösszetételnek, 
a választott feldolgozási mód műszaki-gaz
dasági param étereinek és a végterm ékek 
mennyiségi és minőségi kihozatalának köl
csönhatásait;

3. A rendszerváltozatok term elési folyama
taihoz közvetlenül kapcsolódó mikroöko- 
nómiai környezettel való kapcsolatok le
írása.

Az algoritmusok strukturális kialakítása lehe
tőséget nyú jt az egyes változatok gazdasági ha
tékonyságának összehasonlítására, továbbá kü
lönböző érzékenységvizsgálatok elvégzésére egy
aránt. Az érzékenységvizsgálatok keretében mód 
nyílik a legfontosabb technikai, technológiai, 
közgazdasági param éterek hatásának elemzésé

re mind egy-egy rendszerváltozat, mind a rend
szerváltozatok által alkotott variábilis blokkok 
vonatkozásában.

A rendszer- és függvényszemléletű ásványva- 
gyon-gazdálkodás általános rendszerm odelljének 
algoritm usát a 3. ábrán m utatjuk be.

2. A  tulajdonságmező paramétereinek 
meghatározása

A végtelen féltér azon — alapvetően földtani 
kutatásokkal m eghatározható — geometriai té r
elem ét ( =  nyersanyag-előfordulás), mely ásvá
nyi nyersanyag kiaknázása és hasznosítása 
szempontjából konkretizálható, részben állapo
tokkal (állapotjelző param éterekkel számszerű
sítve), részben tényleges, vagy potenciálisan va
lószínű tulajdonságokkal (tulaj donságjelző para
m éterekkel számszerűsítve) és ezek különféle 
kölcsönhatásait — ideértve a term észeti rend
szerbe történő m esterséges beavatkozás hatásait 
is — leíró függvénykapcsolatokkal lehet jelle
mezni. A továbbiakban a tér m eghatározott ele
méhez tartozó ezen információtömeget együtte
sen tulajdonságmezőként definiáljuk. E tu la j
donságmező néhány fontosabb sajátosságaként 
az alábbiakat célszerű kiem elni:

1. M inthogy az ásványi nyersanyagokat az 
emberiség szempontjából kizárólag azon 
tulajdonságai emelik ki a term észeti kör
nyezet teljes szférájából, hogy össztársa
dalmi szükségletek (esetleg csak távlati) 
kielégítésére alkalmasak, azaz potenciális 
használati értéket képviselnek, és m ert 
egy adott nyersanyagbázisra telepíthető 
ipari tevékenység éppen e használati é r
tékpotenciál realizálását célozza, az ásvá
nyi anyagok igénybevételi rendszerében
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definiált tulajdonságmezőt — az összes le
hetséges tulajdonságok halmazából ki vá
lasztóban — azon tulajdonságok alkotják, 
melyek a nyersanyagbázis használati é rté
két, illetve a társadalm i használatbavétel 
hatékonyságát m eghatározzák vagy befo
lyásolják.

2. Az előzőekből következően a tulajdonság- 
mező — noha a term észeti környezet geo
m etriailag m eghatározott térelem éhez ta r
tozik — nem kizárólag term észeti param é
terekre, illetve term észeti folyam atok le
írására korlátozódik, hanem  a kutatás-ki- 
termelés-feldolgozás alkotta teljes rend
szer mindazon m űszaki-technikai-gazdasá- 
gi param étereit, illetve függvénykapcsola
ta it is felöleli, m elyeket a rendszer „m ű
ködése” során a term észeti param éterek 
determ inálnak vagy befolyásolnak, vagy 
amelyek — éppen ellenkezőleg — a te r
mészeti rendszerre visszahatnak.

3. A tulajdonságmező az ásványi nyersanya
gok kutatása, kiterm elése és feldolgozása 
folyam atával kölcsönhatásban térben és 
időben változik, ezért a tulajdonságm ezőt 
— a rendszeren belül — csak a tulajdon
ságok tér- és időbeli, folyamatos eloszlá
sát leíró vektor-vektor függvényekkel le
het jellemezni.

4. A tulajdonságm ezőt — noha alapvető ele
mei első fokon term észeti adottságoknak 
tekinthetők — a term észeti törvények is
meretében, megfelelő m űszaki-technikai 
beavatkozások révén m egváltoztathatónak, 
illetve az ember és a term észet közötti 
kölcsönhatást szabályozhatónak lehet és 
kell tékinteni. (Pl. halm azállapot-változta
tással történő bányászat, baktérium os érc
kiterm elés stb. a term észet adta tulajdon
ságok egy részét is megváltoztatja.)

A tulajdonságmező m eghatározása — bár nem 
azonosítható a földtani kutatás fogalmával ■— 
első fokon zömmel a földtani kutatás módszerei
nek felhasználásával történik.

A végtelen féltér prim er tulajdonságmezeje* 
a z koordináta csökkenése és a t idő növekedése 
arányában bővülő információtömeggel jellemez
hető. (Ism ereteink a földkéreg mélyebb rétegei 
felé haladva csökkennek, ill. az ism eretek ösz- 
szessége évről-évre bővül). A földtani kutatási 
tevékenység  elsődlegesen m indig a végtelen fél
tér azon k itün tete tt térségeinek megközelítő 
m egállapítására irányuló, mely az ásványi 
nyersanyag-előfordulást jellemző geometriai 
mező és sűrűségmező kövonalazását biztosítja. 
E tevékenység alapvető feltétele term észetesen 
a végtelen féltér adott időpontra vonatkozó p ri
m er tulajdonságm ezejének ism erete annak elle

*Primer tuajdonságmezőnek a rendszerbeli folyamato
kat megelőző kiinduló állapothoz tartozót nevezzük, a 
folyamatok különböző szakaszai által megváltozott 
egyéb állapotokhoz képest.

nére, hogy a mező ism ert param éterei a megis
merés kezdeti szakaszában rendkívül kisszámú
nk és általánosak. A tulajdonságmező m egálla
pítására szolgáló elsődleges módszerek közül 
néhány fontosabb:

— légifényképek kiértékelése,
— földtani térképezés,
— term észetes és m esterséges feltárások vizs

gálata,
— geofizikai módszerek alkalmazása,
— geokémiai vizsgálatok,
— hidrogeológiai vizsgálatok,
— hidro-geokém iai vizsgálatok,
— atm o-kém iai vizsgálatok,
— bio-geokémiai vizsgálatok,
— geo-botanikai vizsgálatok,
— radioaktív vizsgálatok,
— őslénytani vizsgálatok,
— egyéb anyagvizsgálatok stb.

A végtelen féltér e vonatkozású, főleg az al
kalm azott földtudományok eredm ényeit felhasz
náló kutatása szolgáltatja az ásványvagyon- 
prognózist, illetve a rem énybeli ásványi nyers
anyag-előfordulások kijelölésének alapjait.

A bányászati rendszer konkrét nyersanyagbá
zisát, illetve annak geometriai mezejét, sűrűség
m ezejét a legnagyobb találati valószínűséggel és 
legnagyobb várható használati értékkel rendel
kező rem énybeli nyersanyag-előfordulás felderí
tő földtani kutatása révén lehet m eghatározni.

Ism ételten szükséges azonban felhívni a fi
gyelm et arra, hogy a földtani kutatás nem azo
nos fogalom a végtelen féltér geometriai, sűrű
ség- és tulajdonságm ezejének meghatározásával, 
noha e mezők param éterei nagy részben a föld
tani kutatási tevékenység kapcsán válnak is
meretessé. Ezért a földtani megismerés konven
cionális szakaszaiba ill. a kutatási fázisokba 
(alap, előkészítő, felderítő, előzetes, részletes, 
utólagos stb. kutatás), továbbá az ásványvagyon 
kategóriákba (A, B, Ci, Сз, ill. Di, D2, D3) soro
lásának feltételei nem szükségképpen azonosak 
a bányászati rendszerben folyó vizsgálatok 
kulcshelyzeteit, döntési szféráit meghatározó 
igényekkel. A kutatás-bányászat-feldolgozás kö
zös, átfogó rendszerében a földtani kutatás al
kotta  részfolyam atot 3 fő döntéselőkészítési ill. 
döntési feladat m eghatározásával összefüggésben 
célszerű értelmezni.

Az első feladat a tulajdonságmező olyan para
m étereinek megszerzése (a prim er tulajdonság
mező tudatos bővítése révés), am elyek a nép- 
gazdasági igényeknek megfelelően új ásványi 
nyersanyagelőfordulások felderítése, az ásvány- 
vagyonbázis választékának bővítése érdekében 
kijelölhetővé teszik az ásványvagyonbővitó föld
tani kutatások geometriai mezejét, azaz arra  a 
kérdésre adnak választ, hogy újabb nyersanyag
előfordulások felderítése érdekében hol, hogyan, 
m it kutassunk. E feladat lényegében az ásvány- 
vagyonprognózissal, a rem énybeli nyersanyag
előfordulások körvonalazásával, valam int a föld
tani kutatási kapacitás legcélszerűbb felhaszná
lásával összefüggő kutatáspolitikai koncepciók, 
stratégiai és taktikai megoldások kialakításával
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kapcsolatos, s eredm ényként legalább a rem ény
beli nyersanyagelőfordulás első igazolódását 
(vagy a további ku tatásra való érdemtelenség 
bizonyítását) kell elvárni.

A m ásodik feladat a m ár igazolt rem énybeli 
nyersanyagelőfordulás olyan m értékig való to- 
vábbkutatása, hogy az ásványvagyon népgazda
sági potenciálja (mennyiség, minőség, gazdasági 
érték, kiaknázhatóság, hasznosíthatóság stb.) 
globálisan m egítélhetővé váljon, azaz a nyers
anyag-előfordulás az ország potenciális bánya- 
területeinek választékába besorolható legyen 
(vagy a népgazdasági hasznosíthatóságra való 
érdem telenség bizonyítást nyerjen). Ehhez az 
szükséges, hogy a nyersanyagelőfordulás geo
m etriája, sűrűség- és tulajdonságm ezeje a teljes 
rendszerben betöltött pozícióját, illetve funkció
já t illetően egyértelm űvé váljon, tehát a feladat 
megoldásaként mindazon információk rendelke
zésre álljanak, melyek a tovább termelési folya
matok (kutatás-kitermelés-feldolgozás) teljes 
rendszerén belül az ásványvagyon népgazdasági 
jelentőségét — a rendszerbeli vizsgálatok elvég
zése révén — konkréten m egítélhetővé teszik. A 
megítélhetőség e feltételét általában nem jelzik 
egyértelm űen a földtani kutatás gyakorlatában 
ez idő szerint alkalmazott konvencionális fogal
mak: sem a fázisok, sem a kategóriák. Elég csak 
arra  utalnunk, hogy pl. a „m egkutatottság” ha
tósági igazolásához egyes esetekben elegendő az 
előzetes fázisú kutatás elvégzése, más esetben a 
részletes fázis szükséges hozzá, vagy nyersanya
gonként m ást-m ást fejez ki ugyanaz az ism eret
ségi kategória: egy Ci kategóriájú szénvagyon- 
hoz tartozó inform áció-tartalom , meghatározási 
megbízhatóság, m intavételi sűrűség stb. teljesen 
más, m int egy ugyanilyen kategóriával jellem 
zett bauxitvagyoné). Ezért fontos feladat e té
makörben mielőbb olyan kívánatos m értékűre 
kiterjeszteni a szemléleti egységet, mely az ás
ványvagyon kutatása és m egítélése terén a tel
jes bányászati rendszerben történő komplex 
vizsgálatok adta előnyök kihasználhatóságát is 
lehetővé teszi.

E második feladat végrehajtása során — m e
lyet népgazdasági szempontból a földtani kutatás 
súlyponti tevékenységének kell tartan i — a jö
vőben fokozódó igényekkel kell számolni. Eme 
újabb igények nagy része a nyersanyagok hasz
nosításának szélesebb lehetőségei vizsgálatát h i
vatott biztosítani.

A nyersanyag-előfordulások komplex haszno
sítására, a különféle (több) végterm ékké való 
feldolgozás variábilis alkalmasságának m egítélé
sére, a lehetséges kiaknázási-feldolgozási-hasz- 
nosítási perspektívák és célszerűségek sokoldalú 
vizsgálatára ez idő szerint a földtani kutatástól 
még általában nem is kívánunk elegendő, jól 
definiált param étert. A kutatások m a még cél
felhasználásra orientált információkat nyú jta 
nak (pl. szénkutatások esetében; szén-, villa
mosenergia, de nincs vagy nem elégséges az in
formáció, pl. szén-műbenzin, szén-gáz, szén
aromás anyagok, szén-vegyipari alapanyagok 
stb. vertikum i relációkra), s az egyéb lehetséges 
folyam atágak realitása, célszerűsége, gazdasá

gossága esetleg csak a kutatások olyan — költ
ségigényes — megismétlésével válik vizsgálha
tó vá, melyek a tulajdonságmező param étereit a 
kívánt perifériával bővítik.

A tulajdonságmező e töblet-információkkal 
való bővítése elsősorban szintén a földtani kuta
tások előzőekben vázolt második feladatköréhez 
kapcsolódik. A korszerűen bővebb információ- 
szerzés gyakorlati megvalósításának azonban 
alapvető (ez idő szerint hiányzó) feltétele, hogy 
egyáltalán megfogalmazásra kerüljenek az újabb 
igények, a meghatározandó „ú j” param éterek 
köre, továbbá tisztázódjon ezen ism eretek meg
szerzésének legjobb módszere, biztosíthatók le
gyenek a szükséges eszközök, műszerek, illetve 
a m érések laboratórium i és kiértékelési háttere, 
ezekhez kapcsolódóan kapacitásuk megfelelő 
fejlesztése, korszerűsítése, sőt a vizsgálatok idő- 
igényességének figyelembevétele is az inform á
ciószerzés (incl. földtani kutatás) időrendjével 
összehangoltan.

A harm adik fő feladat a közvetlen bányaléte
sítést megelőző részletes kutatások elvégzése ké
pezi. E feladatkör súlyponti kérdése a potenciá
lis bányaterületek választékából a konkrét idő
szakban igénybe venni tervezettek kiválasztása, 
és ezeknél a tulajdonságmező olyan m értékűvé  
való bővítése, mely a bányatervezést, bányaépí
tést, valam int a belőlük származó végtermék 
előállításának vertikum i, feldolgozási, ipari hát
tere  létrehozását megbízhatóan megalapozza. E 
feladat elvégzésével bővül és m egbízhatóbbá vá
lik a tulajdonságmező, főképpen a bányászati 
tervezés, a beruházás, valam int az operatív m ű
velési tervek kialakíthatóságára, illetve a bányá
szati és feldolgozási tevékenység kockázatának 
csökkentésére hivatott információkkal, főképpen 
a rendszer részfolyam atainak döntési, optim ali
zálási feladatai szférájában.

E harm adik feladatkörhöz tartozó részletesebb 
földtani kutatás végrehajtása csak a konkrét 
igénybevétel elhatározását követően időszerű, 
csakis azonos előfordulásokra korlátozódva, me
lyek igénybevételét az előző szakasz biztosította 
bőséges választékból megalapozott népgazdasági 
döntés hasznosításra irányoz elő. E szakasz rész
leteket is feltáró kutatása term észetesen m ár 
nem szolgálhat „meglepetésekkel” az adott 
nyersanyagelőfordulás igénybevételét, annak 
gazdaságosságát, célszerűségét illetően, csupán a 
tervezés és kivitelezés gyakorlati vonatkozásait, 
operatív megvalósítási problém áit h ivatott meg
oldani.

A fentiek szerint tehát a prim er tulajdonság
mező vizsgálatát követően az információbővítés 
(incl. földtani kutatás) kapcsán többször is, de 
legalább az előzőekben felsorolt fő feladat meg
oldását követően, adódik olyan lényegi változás 
a  tulajdonságmezőben (és ennek megfelelően a 
hozzá tartozó geom etriai ill. sűrűségmezőben), 
amely az ásvány vagy ónra épülő hasznosítás 
rendszerében alapvető pozícióváltozásokat ered
ményez, nem csak a nyersanyagbázis megítélé
sét, hanem  az a rra  épülő teljes rendszert alkotó 
folyamatok összességét illetően is. Jó lenne, ha 
a földtani ku tatás szakaszai (fázisai) ill. azok
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tartalm a az előzőekben vázolt bányászati dönté
sek ill. döntéselőkészítések szakaszaival, illetve 
azok információs igényeivel összehangoltabbá 
válhatnának.

A tulajdonságmező — m int arra már koráb
ban utalás történt — állapotot, tulajdonságot 
jelző param étereket és kapcsolatokat leíró függ
vényeket jelent, ezek térbeli, időbeli folyamatos 
változásának, illetve eloszlásának megfogal
mazásával.

Az állapot jellemzésére szolgáló legfontosabb 
param éterek fázisállapot-jelzők, melyek a nyers
anyag halmazállapotát rögzítik. E rendszerek le
hetnek szilárd (pl. ércek, szén), cseppfolyós (pl. 
kőolaj) és gázneműek (pl. CCh), illetve ezek va
riációiként szilárd-cseppfolyós (pl. úszóhomok), 
szilárd-gáz (pl. gázkitörésveszélyes feketeszén), 
cseppfolyós-gáznemű és cseppfolyós-gáznemű- 
szilárd (pl. szénhidrogénelőfordulás) rendszerek. 
(Az anyagnak azon képessége, hogy egyik fázis
ból a másikba átvihető, m ár tulajdonságnak mi
nősül.)

Fontos állapotjelző még a nyomás (kőzetnyo
más, víznyomás) és a hőmérséklet, melyek a ku
tatás során — indokolt esetben — m eghatáro
zásra kerülnek.

A kémiai állapotjelzők gyakran csak közve
te tt úton határozhatók meg (pl. oldási egyen
súly). A felsorolt állapotjelző param éterek meg
határozása a földtani kutatások során általában
— a vélt szükségesség szerint differenciált ese
tekre korlátozottan — megtörténik.

A tulajdonságjelző param éterek leggyakrab
ban fizikai, kémiai, ásványtani, kőzettani stb. 
jellegű tulajdonságokat számszerűsítenek, de a 
tulajdonságmező fontos param éter csoportját 
képezik az ún. leszármaztatott tulajdonság jel
zők. (Pl. a tektonizáltságot, inhomogenitást jelző 
mérő számok; a gazdasági, felhasználhatósági, 
feldolgozhatósági stb. paraméterek). E param é
tereket a földtani kutatás részben közvetlen in
formációként szolgáltatja a terepen (pl. kőzet
meghatározás, fúrhatóság, rétegtani adatok, te 
lepvastagság) az in situ állapotú térrészről, rész
ben terepi m érések dokumentációjának kiérté
kelését követően válnak ism ertté (pl. a karot- 
tázsvizsgálatokból meghatározható természetes 
radioaktivitás, természetes potenciál, különféle 
elektromos ellenállásadatok stb.), részben pedig 
a kutatás által biztosított kőzetminták laborató- 
riúm i vizsgálata révén képezhetők a kívánt pa
ram éterek (pl. térfogatsúly, porozitás, perm ea- 
bilitás, fűtőérték, fém tartalom, stb.).

A tulajdonság jelző param éterek terepi, labo
ratórium i meghatározására ez idő szerint szin
tén a tervezett felhasználási szféra szerinti célra 
orientáltság jellemző. Szén esetében például 
nem határozzák meg azokat a param étereket 
(pl. a fémek, nyomelemek koncentrációját, po- 
rozitást, fajsúlyt stb.), amelyek a szándékolt 
felhasználás (pl. tüzelés) szempontjából érdek
telenek, de általában meghatározásra kerülnek a 
célfelhasználást determináló param éterek (tér
fogatsúly, fűtőérték, hamutartalom , kéntarta
lom stb.) és általában azon — leszárm aztatott
— param éterek is, melyek a kiaknázás klasszi

kus végrehajtásához szükségesek (pl. szilárdság, 
szerkezeti adatok, települési jellemzők), vagy 
amelyek a kiaknázás veszélyeire utalnak (víz, 
gázveszély stb.), illetve amelyek — egyben — a 
gyakorlatban alkalmazott kiaknázás gazdaságos
ságát is befolyásolják (mélység, telepdőlés, te
lepvastagság, tektonizáltság, változékonyság 
stb.). Nem kerülnek azonban még m eghatáro
zásra a „forradalmian ú j” lehetséges bányásza
tot és feldolgozást szolgáló param éterek. (Pl. 
baktérium os kiaknázás, halmazállapot változás
sal történő kiaknázás).

A tulajdonságmező param éterei részben loká
lis értékek, részben nagyobb kiterjedésű térrész 
vizsgálatából levezethető átlagos vagy várható 
értékek. A geometriai mezőre vagy a nyers
anyag konkrét, körülhatárolható elemére vonat
kozóan mind a pontszerűen, mind az átlagada
tokként képzett param éterek a rendszerben vé
gül is valószínűségi változókként értelmezhetők, 
m elyet várható értékük, illetve — ahol meg
határozásra kerül — szórásuk adata számsze
rűsít.

Az ásványi nyersanyag-előfordulást ez idő 
szerint jellemző — központilag is nyilvántartott 
— fontosabb param éterek a következők:

— terület,
— mélység,
—■ összletvastagság,
— telepvastagság,
— művelési vastagság,
— térfogatsúly vagy faj súly,
— inhomogenitás vagy tektonizáltság,
— fajlagos vízhozam,
— fajlagos gázhozam,
— nyomószilárdság (nyersanyag és mellékkő

zet),
— telepdőlés,
— minőségi adatok (pl. fűtőérték, fém tarta

lom),
— költséghatár (a végtermék prognosztizált 

világpiaci ára, feldolgozási költsége és 
nyersanyagigénye figyelembevételével, 
minőségfüggvényben meghatározva),

— bánya—feldolgozómű közti távolság és 
szállítási költség,

— reálköltség (természeti param éteres függ
vénnyel meghatározottan),

— műrevalósági mutató.

A körvonalazott bányászati-feldolgozási rend
szer alkalmazásából fakadó előnyök kihasználá
sához e param éterek nem elegendőek. A bővítés 
irányát elsősorban a többféle feldolgozási ág: a 
variábilis műszaki-technológiai-gazdasági m eg
oldások, a végtermék-előállítás szélesebb skálá
jú  lehetőségeinek vizsgálhatósága szabja meg. 
A  tulajdonságmező bővítése kétirányú megfon
tolásból vezethető le:

— egyrészt olyan újabb param éterek meg
határozására kell törekedni, amely a cél
felhasználás helyett a hasznosítás többol
dalú (több termék, új termékek) lehetősé
gének vizsgálatára is módot ad^
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— m ásrészt az egyes term ékek gazdaságo
sabb, hatékonyabb előállítását biztosító 
param éterek rendszerét (kondíciórendsze
rek) kell megállapítani, amelyek segítsé
gével a term ék optimális ásványvagyon- 
bázisa (geometriai és sűrűségmezeje) a 
végtelen féltérben m int új vagy előnyö
sebb nyersanyaglelőhely kijelölhetővé vá
lik.

Fentiekből következik, hogy a rendszerbeli 
vizsgálatokhoz a bem eneti adatok (input) lénye
gében két irányból is áram olhatnak: az „ás- 
ványvagyon-kutatás” eredm ényeiből és a „kész
term ék” fizikai, kémiai, stb. jellemzőiből kiin
dulva, melyek éppen a kutatandó nyersanyagra 
is irányulhatnak.

A tulajdonságmező előzőekben em lített két 
irányban lehetséges bővítését term észetesen 
térben és időben is k iterjesztetten célszerű vég
rehajtani arra is figyelemmel, hogy az ásvány- 
vagyonbázis hasznosításának realizálása a fel
dolgozás ipari hátterének biztosítását is bele
számítva több évtizedes átfutású. Ilyen nagy 
időtartam nál a várható ipari-m űszaki-társadalm i 
fejlődés eredm ényeinek feltételes figyelembe
vételétől sem lehet eltekinteni.

Az elm ondottakból következőleg az ásványva- 
gyon-hasznosítás rendszerelm életű vizsgálatá
hoz első és alapvető feladatként a nyersanyag
előfordulások tulajdonságm ezejének olyan m ér
tékű ism erete szükséges, mely a rendszerbeli 
vizsgálatok elvégzését lehetővé teszi. A param é
terek nagy hányada földtani kutatások révén 
határozható meg, ezért külön figyelmet kell for
dítani a földtani kutatások helyes stratégiájának 
kidolgozására. E kutatásokon belül súlyponti 
kérdésként kell kezelni a nyersanyagbázis po
tenciáljának korrekt megítélhetőségéig tartó  te
vékenységet. Valószínű, hogy távlatilag növe
lendő ennek jelenleg az összes kutatáson belüli, 
cca. 25%-os részaránya, de a fő feladatot mégis 
e kutatások minőségi igényeinek korszerűsítése 
jelenti. A tulajdonságmező param éterei körének 
bővítését az új, korszerű technológiai folyam a
tokból visszavezethető kondíciórendszerek meg
állapításával összhangban kell elsősorban meg
kezdeni, fokozatosan biztosítva az igényelt para
m éterek m eghatározásához szükséges m űszere
zettséget, laboratórium i kapacitást és az értéke
lés személyi feltételeit is. Végezetül utalnunk 
kell arra is, hogy mivel a végtelen fé ltért az 
adatok igen nagy tömege jellemzi, a feladat- 
végrehajtás időütemezését is megfontolt reali
tással kell előirányozni.

3. A z ásványvagyon-gazdálkodás rendszer- és 
függvényelm életű  vizsgálatával kapcsolatos 
igények a földtani kutatási struktúra korsze
rűsítésének irányaira vonatkozólag

A  földtani kutatás nemcsak a rendszer infor
mációbázisa, hanem  a rendszer működésének 
egyik vezérlő eleme is: új lelőhelyek, új nyers
anyagok bővítik a hasznosítás lehetőségeit, új

iparágak kifejlesztésére nyújtanak lehetőséget. 
Ezért fontos a tudományos kutatás ( =  alapku
tatás) állandóan növekvő részarányát biztosítani. 
Ez a földtani kutatási ráfordítások 15—20%-át is 
elérheti az V., VI. ötéves tervben. Fontos fel
adat azt biztosítani, hogy ezek ne öncélúak le
gyenek, iparilag is kiértékelésre kerüljenek (sőt 
lehetőleg kényszerpályán, szervezeti feltételek 
között), hogy gyorsuljon a tudom ány aktív te r
melőerővé válása. A nyersanyagkutatást ille
tően :

1. Növelendő a felderítő kutatás részaránya 
és a felderített vagyon népgazdasági meg
ítélésének megbízhatósága. Ehhez minősé
gileg javítani kell az információszerzést, 
bővíteni a meghatározandó param éterek 
körét.

2. Biztosítani kell azon ipari param éterrend
szerek (koordinációrendszerek) szélesebb 
körének, nagyobb speciális differenciált
ságé olyan meghatározását, melyek a rend
szerbeli vizsgálatok elvégezhetőségét lehe
tővé teszik. Ezeket elsősorban a variábilis 
végterm ék-előállítási folyamatokból leve- 
zetetten kell meghatározni, s a földtani ku
tatások tervezésénél a kívánalmaknak 
megfelelően kell előirányozni.
Ennek megvalósításához szükséges a hazai 
nyersanyagok (a felderítő kutatástól a fel
dolgozás első lépéséig terjedő) anyagvizsgá
lati rendszerének áttekintése, és annak el
érése, hogy az egyes nyersanyagok vizsgá
latának egyes lépései azzal a módszerrel 
és abban a laboratórium ban történjenek, 
amely hazai viszonylatban leginkább világ- 
színvonalú s így lehetővé teszi az adatszol
gáltatás autom atizálását, valam int az ered
m ények visszacsatolását.

3. Biztosítani kell a m egszerzett információk 
olyan tárolását, mely a számítógépes fel
dolgozás adta rendszerbeli előnyöket ki- 
használhatóvá teszi. Ennek érdekében 
olyan gépi adattárolási rendszert kell meg
alkotni,, mely a fúrások adatait a rend
szerbeli vizsgálatok (optimalizálási felada
tok) elvégzéséhez alkalmas form ában ta r t
ja  készenlétben. A gépi nyilvántartást a 
„m intavétel” pontszerű adatának rögzíté
sén kívül (pl. adott koordinátájú fúrás, 
adott mélységben m eghatározott térfogat- 
súly, porozitás, fűtőérték stb.) olyan algo
ritm usokkal is el kell látni, mely bizonyos 
átlagolást (pl. telep átlagos fémtartalma), 
vagy bizonyos optimalizációs feladatok (pl. 
fúrásban a maximális átlagos hasznos- 
anyag-tartalm at szolgáltató telepvastag- 
ság-kijelölést) is képes elvégezni, s adatát 
az adott ponthoz rendelni, sőt nagyobb te
rületegységekből, vagy a környezet más 
adataiból levezethető areális információk 
(pl. inhomogenitás, vetősűrűség, víz-gáz- 
hozam, gazdaságossági adatok stb.) megál
lapítását és rögzítését is képes biztosítani.
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4. A részletes fázisú kutatásoknál sokkal na
gyobb m értékben biztosítandó a tervezői
kivitelezői igények kielégítése, a bányá
szati kockázat csökkentését biztosító infor
máció részaránya, de ugyanakkor arra is 
figyelmet kell fordítani, hogy a lényege
sen költségesebb részletes kutatási fázis 
csak a m ár népgazdaságilag elhatározott 
bányatelepítések nyersanyagbázisán va
lósuljon meg.

5. Mielőbb ki kell dolgozni és az ásványva- 
gyon-hasznosítás totális rendszeréhez csat
lakoztatni a földtani kutatásokat felölelő 
alrendszert, amely a kutatások kapacitás
hátterét is tartalmazóan, átfogóan képes 
biztosítani a kutatások célrendszerének és 
eszközrendszerének, illetve ezek fejleszté
sének összhangját.

6. A földtani kutatások kiértékelését folya
matossá kell tenni, biztosítva a vizsgálatok 
kibővítésére, új, korszerű módszerek al
kalmazására alapozottan az újraértékelés 
lehetőségét és feltételeit.
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