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A megbízhatóság és a bányászati 
kockázat aktuális kérdései 
a bauxitkutatás és bauxitbányászat 
területén*

Szerzők kísérletet tettek a külszíni és bányabei,i ku
tatás során nyert adatokból becsült természeti para
méterértékekhez, illetve modellekhez megbízhatósági 
mérőszámokat rendelni, a bányászati kockázat szám
szerűsítése, a fentiek meghatározási módszereinek ki
dolgozása eredményeként a bauxitkutatás, a bánya
tervezés és a bányaművelés során szükséges informá
ciók objektivitásának biztosítása.

A megbízhatóság növelése és a kockázat csökken
tése a kutatás korszerűsítésével valósítható meg, ezért 
az a külszíni és bányabeli kutatás információ szerzé
sének és -feldolgozásának fejlesztési irányait, prob
lémáit is taglaljuk.

Fogalmi magyarázatok:

Alapadatnak tekintjük a közvetlen mérési 
adatokat (pl. a fúrásban észlelt feküszint, fedő
szint, összletvastagság, fekü felszíni kibúvása, 
vegyelemzési adatok, stb.), a közvetett mérési 
adatokat (pl. geofizikai mérések) és az úgyneve
zett „lágy” adatokat (pl. csak szövegesen meg
fogalmazható földtani'bányászati ismeretek).

Információnak tekintjük az alapadatok hal
mazát -f- az ezekből logikai-matematikai úton 
létrehozott modellek összességét. Az alapada
tokhoz minden esetben valamilyen mérési, 
(technikai) hiba tartozik: A modellalkotás hibá- 
ja/megbízhatósága (becslési szórása) függ az 
alapadatok pontosságától, a modell hitelessé
gétől és az elfogadott modell belső, matemati
kai törvényszerűségeiből következő megbízha
tóságától.

A modellek földtani, bányaföldtani, techno
lógiai, gazdasági stb. tartalmúak. A modellek 
hitelessége csak utólag a (letermelést követően) 
számszerűsíthető. A modell megbízhatóságához 
azonban már az értékelés során (általában) mé- 
rőszámot tudunk rendelni. Ezen mérőszámok, 
melyek magukban foglalják a mérési hibák 
hatását is, alapján számszerűsíthető — egyedi 
kalkulációval — a mindenkori bányászati koc
kázat.
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Bányászati kockázat alatt egyértelműen gaz
dasági, pénzben kifejezett kockázatot értünk. 
Nem ellentmondás a biztonsági, bányabizton
sági kockázat léte; ez is megfogalmazható gaz
dasági fogalmakkal. A bányászati (gazdasági) 
kockázatot a tényleges termelési fázis előtt, a 
kutatás során is értelmezzük.

A megbízhatóság és a bányászati kockázat 
számítása alapvetően a független változókat fel
tételező matematikai statisztika és a függőség
gel (a helyhez kötött paraméterek kovarianciá
jával) számoló úgynevezett geostatisztika alap
ján történhet.

Modellalkotás

Az ásványvagyon kutatása és bányászata a 
mindenkor rendelkezésre álló adatokból kiin
dulva valamilyen logikai, illetve matematikai 
modellek alapján történik.

A természeti paraméteres modellalkotás so
rán a fúrási, geofizikai és „lágy” adatokat va
lamilyen becslő függvény (pl. lineáris graduá- 
lás,- számtani átlag, inverz távolság négyzet* 
kovariancia függvény, stb.) segítségével „kiter
jesztjük” a három dimenziós térben. A becslés 
valamilyen alkalmasan választott rácsháló 
pontjaira (pontbecslés) vagy térbeli cellákra 
(átlagérték-becslés) történik.

így kapjuk a geometriai modelleket. E mo
delleket számítógépen tárolva és felhasználva 
paraméterenként digitális térmodellekről be
szélünk. A modellek leképzése izovonalas tér
képek formájában (ezek a paraméterer-felüle- 
tek megjelenítései), tömbtérképek formájában 
(pl. blokk-krigelési térkép) és számított adatok
kal (pl. ásványvagyon mennyisége és minősége) 
történik.

A természeti paraméter-modellek 
megbízhatósági mérőszámai

A  megbízhatóságot a becslési szórással (illet
ve az ebből képzett konfidencia-intervallum
mal) jellemezzük. A becslési szórás mértékegy
sége megegyezik a vizsgált paraméter mérték- 
egységével. A becslési szórásokat 1 <5 (68,27%) 
valószínűségi szinten állapítjuk meg.

A bányászati kockázattól függően magasabb 
valószínűségi szintet is alkalmazhatunk a konfi-
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dencia sáv kialakításánál. Feltételezzük — ezt 
bauxitbányászati vizsgálatok is igazolják —, 
hogy a tényleges hibaeloszlás többnyire normá
lis jellegű.

A becslési szórás (a becsült paraméterekhez 
hasonlóan), vonatkozhat tér-részre vagy pont
ra. Az első esetben a becslési szórás a nyers
anyagtelep vagy környezete valamilyen méretű 
részére becsült átlagértékre vonatkozik.

Ide tartozik: az ásványvagyon mennyiségé
nek és átlagminőségének becslési szórása kri- 
gelési tömbként, földtani (művelési) tömbön
ként, tömbcsoportonként, telepenként.

Mint ismeretes, a becslési szórás annál ki
sebb, minél nagyobb egységre vonatkozik. Ez 
az úgynevezett „support effect”, magyarul tö
meghatás. Ebből következik, hogy csak azonos 
méretű egységek esetén lehet összehasonlítani, 
sorrendbe állítani a becslési szórásokat.

A második esetben a becslést valamilyen 
szabályos tér- vagy síkháló rácspontjaira vé
gezzük, így a becslési szórás is a rácspontokra 
vonatkozik. Hasonlóan a rácspontokra becsült 
paraméter-értékekből előállított izovonalas tér
képekhez, a becslési szórások izovonalas térké
peit is elkészítjük. Ebbe a csoportba tartozik a 
minőségi komponensek, az összlet fedőszint, az 
összlet feküszint, a vagyonba tartozó bauxit 
feküszintje, az összletvastagság, a vagyonba 
tartozó bauxitvastagság, egyéb határfelületek 
(pl. eocénrétegek felszíne stb.) becslési szórása, 
illetve konfidencia sávja.

A becsült paraméterfelületeket és a becslési 
szórás-felületeket a bányászati tervezésnél 
együtt kell kezelni.

A paraméterértékek becslését meg kell előz
ze az alapadatok klasszikus statisztikai értéke
lése. A hisztogramok vizsgálatából eldönthető, 
hogy az alapadatok egy vagy több populációba 
tartoznak (pl. genetikai különbség, tektonikai 
egységek, stb). Több populáció esetén az alap
adatokat az összetartozó egységenként kell cso
portosítani. E csoportokra külön-külön történik 
a hagyományos vagy a geostatisztikai becslés, 
valamint a becslési szórás megállapítása.

Első lépés annak megállapítása, hogy a min
ták (alapadatok) egymástól függetlennek tekint- 
hetők-e. Ezt valamennyi paraméter (feküszint, 
fedőszint, vastagság, minőségi komponensek, 
stb.) esetén a fél-variogram vizsgálatokkal [y, 
(h) függvények meghatározása] végezzük.

Amennyiben a fél-variogramok azt mutatják, 
hogy a minták (pl. fúrások) között van kova
riancia, azaz а у (h)-nak van felmenő ága, kü
szöbértéke és hatástávolsága, a minták nem 
függetlenek. Ebben az esetben a paraméter 
becslését fél-variogram modellillesztés után 
geostatisztikai módszerrel (krigeléssel) hajtjuk 
végre. Amennyiben, főleg működő bányáknál, 
nagy mennyiségű kutatási adat áll rendelkezés
re, a krigelés helyett a hagyományos módsze
rekkel számolunk.

Irányonként számolva fél-variogramokat, 
meghatározzuk az esetleges anizotrópiát, kuta
tás közben ennek megfelelően alakítjuk a kuta
tási hálót. A számítás a paraméter várható ér

tékén kívül — helyhez kötötten — szolgáltatja 
a becslési szórást is. Vonatkozik ez a vagyonra, 
az átlagminőségre és a paraméter-felületek 
pontjaira.

Amennyiben a fél-variogramok alapján az 
tűnik ki, hogy a minták között nincs kovarian
cia [y (h) nugget effect modellel közelíthető], 
akkor a minták függetlenek. Függetlenség ese
tén a konfidencia-intervallumot elvileg a mate
matikai statisztika-módszereivel határozhatjuk 
meg akkor, ha a minták azonos populációból 
származnak.

Ebben az esetben a hagyományos számítási 
módszerek egy részében a tér-részekre .vonat
kozó átlagértékek megbízhatóságát tudjuk 
számszerűsíteni. Nem tudjuk viszont meghatá
rozni a rácsháló pontokra (illetve bármilyen 
pontra) történő becslés megbízhatóságát, mivel 
a becslő függvényt (lineáris graduálás, inverz 
távolság, inverz távolságnégyzet, stb.) önké
nyesen — bár szakmai intuíciók alapján — 
vettük fel. Hivatkozott tanulmány részletesen 
elemezte a kutatás és bányászat mérési/techni- 
kai hibáit a vastagságmérés, vegyelemzések, 
geodézia, lyukferdeség, stb. vonatkozásában. Az 
anyagrész közlésétől — terjedelme miatt — je
len cikkben eltekintünk.

A bányászati kockázat számszerűsítése

A bauxitprognózis-kutatás-bányalétesítés-bá- 
nyászat-bányabezárás folyamatában a döntések 
kockázata gazdasági kategória.

A kockázat a potenciális eredmény (in situ 
érték) elmaradását jelenti. A döntés során koc
káztatjuk a tervezett ráfordítást is. A tervezett 
ráfordítások realizálása a potenciális ered
ményt, illetve az in situ értéket növeli, be
épül azokba. A kockázat magában foglalja a 
belső és külgazdasági feltételek hatását is (pl. 
világpiaci ár, kamatláb, stb. illetve ezeknek az 
értékre és a költségre gyakorolt hatását.)

A kutatási-elsajátítási döntések kockázatnak 
elvi kérdéseit „Az ásványi nyersanyag-lelőhe
lyek kutatása és értékelése korszerűsítésének 
elvi-módszertani alapjai” című már idézett 
anyag tartalmazza. Jelen anyagban a bauxit
bánya-tervezés és a műveléstervezés megbízha
tóságra vonatkozó követelményrendszerével 
foglalkozunk. A nyersanyag kitermelési módjá
nak (mélyművelés, külfejtés) illetve a ki nem 
termelésnek eldöntéséhez szükséges paraméte
rek: minőségi komponensek, bauxitvagyon,
bauxitvastagság, fedővastagság, fedő kőzet
mechanikai paraméterei, vízföldtani helyzet.

Mivel a döntés gazdaságkategória, a para
méterek „élességét” is az adott gazdasági hely
zet határozza meg. Véleményünk szerint a 
mennyiség és minőség bizonytalanságából szár
mazó legkedvezőtlenebb árbevételnek is fedez
ni kell a kutatás, a letakarítás, illetve bánya
nyitás és a termelés legkedvezőtlenebb költsé
geit is.

Amennyiben a gazdaságossági számítások 
alapján a nyersanyag kitermelése az adott
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helyzetben nem gazdaságos (pl. mélység, víz
emelés, stb.) és ennek eldöntésére már elegen
dő adat áll rendelkezésre, akkor a kutatást 
mindaddig szüneteltetni kell, míg a kitermelés 
nem válik gazdaságossá.

Minden esetben igaz, hogy a fúrási, illetve 
kutatási volumen és költség növekedésével a 
feltárási, fejtéselőkészítési tevékenység gazda
sági kockázatának csökkenése áll szemben.

Javasoljuk, hogy a részletes kutatási fázis 
lezárásának legyen feltétele a kockázatvállaló 
(pl. bányavállalat) konkrét vizsgálata és nyilat
kozata arról, hogy a megbízhatóság kielégíti 
a bányatervezés és feltárás igényeit. Csak ezen 
nyilatkozat birtokában kerülhessen sor a Föld
tani Hatósági Igazolás kiadására.

Mivel minden telep, illetve tervezett bányá
szati koncentráció esetén egyedi vizsgálat szük
séges, nyilvánvaló, hogy egységes „igénytáblá
zat” nem adható meg.

Az egyedi vizsgálat hatékonyságát növeli a 
krigelés alkalmazása, ugyanis további fúrások 
számítógépes szimulációjával meghatározható, 
hogy pótlólagos fúrások lemélyítése esetén mi
lyen mértékben csökken a becslési szórás. Az 
adott feladat jellege dönti el, hogy milyen való
színűségi szintet alkalmazunk (1<5 =  68,27%; 
2 S =  95,45%).

Javasoljuk továbbá, hogy a zárójelentések
hez a problémáktól függően készüljön bánya- 
biztonsági fejezet is.

A kutatás és az értékeléskorszerűsítés kérdései

A bányászati vállalkozás folyamatában 
(amely a nyersanyaglelőhely földerítésétől a 
lelőhely kimerüléséig tart) önmagukban is foly
tonosan változó s egymásba is átmenő model
lek sorozatával dolgozunk.

A földtani, a kutatási, a beruházási, a 
termelési modell(ek) bizonytalansági fokát hi
vatott csökkenteni az információk számát és 
értékét növelő földtani-bányászati kutatás, 
illetve az információk kapcsolatrendszerét tisz
tázó információ-feldolgozás, azaz az értékelés.

Az alábbiakban csak alapelveket rögzítünk, 
ahol feltétlenül szükséges, rövid magyarázatok
kal.

A korszerűsítés elvi kérdései

A kutatástervezés, -ellenőrzés jelenlegi, igaz 
ma már többnyire csak formálisan létező, 
centralizált, a direkt utasítás és a gazdasági 
befolyásolás eszközeit egyaránt alkalmazó rend
szerét alapvetően meg kell változtatni. Kívána
tos, hogy az állam csak az adó eszközével be
folyásolja a folyamatokat.

A kutatás jelenlegi, sokfázisú rendszerét meg 
kell szüntetni. Az alapkutatás állami feladat
körén kívül a földtani nyersanyag-kutatás két 
szakaszát célszei’ű megkülönböztetni (számos 
fejlett ország gyakorlatával megegyezően). E

két szakasz a prospekció (lelőhely-felderítés) 
és az exploráció (lelőhely-megkutatás).

Ez — természetszerűleg — magával vonja a 
fázishatárokhoz rendelt megkutatottság-ismere- 
tességi követelményrendszer megszűnését is.

A kutatás szükséges és lehetséges szintjét, a 
földtani, a bányászati és a gazdasági tényezők 
együttes komplex elemzése (pl. kockázatana
lízis) révén a kutatási finanszírozó szerv kell 
meghatározza, s nem központi előírások.

A kutatás/értékelés jelenlegi különválasztott- 
ságát fokozatosan meg kell szüntetni, s folya
matos, a kutatással lépést tartó, a döntéseket 
érdemben befolyásolni tudó számítógépes érté
kelő-irányító rendszert kell kialakítani.

A kutatás módszertani kérdései

Az alábbiakban a nyersanyag-kutatás két 
egymást követő megjelenési formájának a föld
tani-, és a bányászati kutatásnak a kérdéseivel 
foglalkozunk. A nyersanyag-feldolgozhatóság 
(értékesíthetőség) és a kitermelhetőség vízföld
tani meghatározottsága kérdéskörét nem érint
jük. Ez utóbbival Szilágyi G., Vizy B. jelen 
számban foglalt cikke részletesen foglalkozik. 
Hasonlóképpen nem térünk ki az alap- és az 
alkalmazott kutatás határmezsgyéjén „mozgó” 
földtani anyagvizsgálat számos problémájára.

Külön vizsgáljuk a felszíni és a bányászati 
kutatás/értékelés kérdéskörét, tudván, hogy 
szétválasztásuk mesterkélt.

Felszíni kutatás

Feladata: a keresett nyersanyag kimutatása 
(exploráció), a készlet menyiségének, minősé
gének és geometriai paramétereinek kellő meg
bízhatóságú meghatározása, a szükséges adatok 
biztosítása a bányászati feltáró rendszer meg
tervezéséhez, a feldolgozhatóság megállapításá
hoz.

A kutatás elve és gyakorlata évtizedek alatt 
formálódott olyanná, amilyen ma, s jelentős 
különbségeket mutat térben s időben. A jövő
beni kutatás számára a következő alapelveket 
tartjuk követendőnek:

A kutatás prospekciós szakaszában:

A fúrások telepítése előtt a lehető legmélyeb
ben elemezni kell a földtani tényezőket, igény
be véve a modern technikai (űr-, légi felvételek, 
légi-, földi geofizikai) és a klaszikus módszerek 
(földtani-, geomorfológiai térkép, korábbi fúrá
sok, s egyéb mesterséges föltárások) adta lehe
tőségeket. A prognosztikai elemző módszereket, 
lehetőségeket külön cikkben ismertetjük (Haas 
J., Tóth Á.).

Törekedni kell arra, hogy a fúrásoknak a je
lenleginél nagyobb aránya legyen karottálva, a 
jelenleginél teljesebb, a lehető összes litológiai,
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fizikai jellemző meghatározására alkalmas mó
don.

A kutatás explorációs szakaszában:

A telepek „teljes” megkutatása csak a bá
nyászati beruházási koncepcionálási döntések 
után történjen meg, a bányászati szakemberek
kel való állandó, akár pontokra lebontott 
egyeztetéssel. E szakaszban — ahol az lehet
séges — előzetes geostatisztikai elemzések alap
ján történjék a fúrások telepítése. Fontos, hogy 
a fúrópontok mindig a legbizonytalanabb hely
re kerüljenek. Ez természetesen a jelenlegi, 
többé-kevésbé szabályos fúrási hálózat szerinti 
telepítési elv föladását jelentené. A folyamatos 
adatfeldolgozás révén lehetővé válna a valami
lyen paraméter szerinti kitüntetett irányok ki
mutatása, s mind az alul-, mind a túlkutatás 
elkerülhető. A kutatás sűrűségét végső soron 
a bányászat szemszögéből dominánsnak tekin
tett paraméter-becslési szórása kell meghatá
rozza.

A teljes szelvénnyel, illetve a maggal mélyí
tett fúrások geometriailag logikus rendszerét 
kell kialakítani, összehangolva a karótázs-kije
löléssel.

A bányászatban alkalmazott újabb fejtési 
rendszerek főleg a fedőszint korábbinál ponto
sabb (dm-es) meghatározását igénylik. Ez egy
részt a karotázsmérésektől, másrészt a magki- 
hozatal további javulásától várható.

Megfontolandó a nagyobb információsűrűsé
get kisátmérőjű (tehát olcsóbb!) fúrások sűrűbb 
telepítésével elérni. A kis mintaátmérő is több
nyire elegendő mintamennyiséget szolgáltat az 
alapvető vizsgálatok elvégzéséhez.

A felszíni geofizika szerepe, lehetőségei

A bauxitkutatásban már régóta használják a 
felszíni geofizikai módszerek klasszikus válto
zatait: a gravitációs és a szeizmikus módszere
ket, mindkettőt a közepes és nagyobb mélység 
esetén, a nagyobb felbontóképességű módsze
rek telepítésének előkészítésére. A szeizmikus 
módszerek terén a 80-as évek elejéig a refrak
ciós módszerek voltak elsősorban használatban. 
Ezután történtek a kísérletek a nagyobb fel
bontóképességű többszörös fedésű reflexiós 
mérések bevezetésére, főleg a vastag, laza, 
többréteges üledékes összletek tagolására. Az 
eocén mészkő „árnyékoló” összlettel fedett tér
ségek kutatására fejlesztették ki a fúrásfelszíni 
és a fúrás-fúrás egyenáramú térképező mód
szereket (FFG és BFG), majd a TÚRÁM több
frekvenciás térképező eljárást. A 80-as évek 
elejétől alkalmazzák a Maxi-Probe elektro
mágneses frekvenciaszondázó berendezést. E 
módszer nagy vertikális felbontóképességével 
különösen alkalmasnak bizonyult a bauxitkuta- 
tás sajátos feladatai megoldására.

A ma már körvonalazódó fejlesztési lehető
ségek (részben már kipróbálás alatt):
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A másodlagos fedőjű, sekély területek ese
tén:

Komplex légigeofizikai mérési-feldolgozási- 
értelmezési módszeregyüttes, amely a 2—60 
méteres mélységben települő bauxittároló szer
kezetek kutatásának meggyorsítására nyújt le
hetőséget (osztrák—magyar kooperáció), kiegé
szítve.

Olyan (kismélységű új felszíni geofizi
kai) módszer- és a műszeregyüttes, amely a 
légigeofizikai mérések várhatóan nagyszámú 
anomáliáinak földi azonosítására, körülhatáro
lására és osztályozására szolgál.

Elsődleges, mészkő fedőjű területek esetén

Az elektromágneses frekvenciaszondázáshoz 
valódi fajlagos ellenállást meghatározó eljárást 
kell kidolgozni. A kapott rétegekhez fajlagos 
ellenállás rendelésével az értelmezés minőségé
nek jelentős növekedése remélhető. A tranziens 
elektromágneses módszer TÚRÁM rendszerű 
térképező változatának kifejlesztésével az „ár
nyékoló” mészkővel fedett területek térképezé
sét kell megoldani.

A fúrások közötti térrészek egyenáramú mé
rési módszereinek (FFG, BFG) továbbfejleszté
sénél elsősorban az értelmezést zavaró hatások 
(pl. erősen változó topográfia) kiszűrése fontos, 
de foglalkoznak új mérési elrendezések alkal
mazásának, a geolelektromos tomográfia meg
valósításának lehetőségével is.

A szeizmikus módszer- és műszerkomplexum 
kialakítása terén: sekélyszeizmikus (elsősorban 
reflexiós) metodika és eszközállomány kifejlesz
tésével az eddiginél gyorsabban lesz lehetőség 
a megbízható, részletes információadásra (és így 
a szeizmika bekapcsolódása felderítő-részletes 
kutatási fázisokra).

A vertikális szeizmikus szelvényezés (VSP) 
bevezetését tervezik a bauxitkutatásba. A ha
gyományos migrált időszelvények helyett mély
ségszelvények előállítása várható.

A 3D mérések alkalmazására is sor kerülhet 
a bauxitkutatás felderítő-részletes fázisában.

A mélyfúrás geofizikai lehetőségei

A karotázs módszerfejlesztés fontos állomása 
a SiOz-tartalom meghatározása lesz, amely 
alapján a modul számítására is lehetőség nyí
lik. A maghiányos bauxitszakaszok minősítése 
is megvalósíthatóvá válik ismételt mintavétel 
nélkül. A sekélykutatásokhoz kapcsolódó karo
tázs tevékenység metodikáját, eszközeit külön 
fejlesztési téma keretében kell a következő 
években vizsgálni.

1988-ban a rádióhullámú átvilágítás módsze
rét is kipróbálták (kínai—magyar együttműkö
dés keretében) két fúrás közötti (30—60 m) 
térrész vizsgálatára. A két bauxitos fúrás kö-
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zötti dolomit „gerinc” elhelyezkedése a fúrás
párban mért ún. csillapodási görbék elhajlása 
alapján határozható meg. A módszer eredmé
nyeket ígér.

Bányabeli, termelési kutatás

A termelési kutatás a működő bányákban 
végzett földtani kutató tevékenység. Célja az 
ásványvagyon mennyiségére, térbeli elhelyez
kedésére, minőségi megoszlására vonatkozó 
adatoknak a termelést (mindenkor) megelőzően 
való biztosítása (illetve ezen paraméterek meg
bízhatóságának meghatározása).

Kiemelt feladat a bauxitttelep és kísérő kő
zetei határfelületének geofizikai leképzése. Egy
re fontosabb a helyi vízvédelmi, hidrogeológiai 
adatok mind teljesebb körű ismerete. Fontos 
feladat a létesítendő bányatérség körül kiala
kítható, vagy meglévő védőövezet meghatáro
zásához a karbonátos tárolókőzet nagy vízadó
képességű helyeinek bemérése és ezek rangso
rolása. Fontos az érc kísérő kőzetei fizikai
kőzet szerkezeti tulajdonságainak térbeli (és 
időbeli) változásának mérése is.

E feladatok elvégzésére eszközpark még nem 
— illetve alig — áll a bányászat rendelkezé
sére. Az elvégzett bányageofizikai mérések bi
zonyos reményekre feljogosítanak, de feltehe
tően új eszközöket (pl. georadar) is „be kell 
vetni”.

Kiemelt fontosságú lenne a bauxit minőségé
nek megállapítására a jelenlegi gyakorlat he
lyett kis átmérőjű geofizikai szondák alkalma
zása.

Az információ-feldolgozás 
Felszíni bauxitkutatás

A keletkező információmennyiséget érzékel
tetik az alábbiak. Évente 120—130 km-nyi fel
színi fúrás mélyül le. Ez 800—900 db fúrást je
lent. Az évente keletkező, rendszeresen föl
használt és egzakt információtartalommal bíró 
alapadatok száma néhány százezerre tehető. 
Ebben nem szerepelnek a karotázs, a távérzé
kelési módszerek, a felszíni geofizikai vizsgá
latok hasonlóképpen sokszázezres, részben ki
értékelt, részben konzervált alapadatai.

A jelen bauxitkutatási technológia szerint a 
földtani (fúrási), a geofizikai és a földtani in
formációk egyeztetés és összedolgozás nélkül 
tárolódnak egészen a zárójelentés elkészítéséig 
(esetenként ez több évet is jelenthet). A szük
séges feltételek megteremtése után szükséges
nek tartjuk, hogy egy-egy fúrás karottálásának 
befejezésétől számított néhány napon belül tör
ténjék meg a fúrási és a geofizikai adatok ösz- 
szedolgozása.

A 70-es évek végén a bauxitbányászat meg
kezdte egy bauxitföldtani információs rendszer 
kiépítését. Ennek egyik alrendszere: a bauxit
vagyon információs rendszer 1979 óta műkö
dik. Folyamatban van a kutatási alrendszer ki
alakítása is.

A geostatisztikai értékelések egyértelműen 
igazolták a bauxitkutatásban-bauxitbányászat- 
ban való alkalmazhatóságukat. A bauxittelepek 
legfontosabb paraméterei (bauxitvastagság, a 
fekü és a fedő felszíne, az АЪОз és a SiOa tar
talma, esetenként egyéb alkotók) értékének 
előrejelzését, készletszámítást, minőség/mennyi- 
ség görbék megszerkesztését végezték el vele. 
Folyamatban van egy kísérlet a közvetlen ku
tatásirányításban való alkalmazására. Ehhez a 
legfontosabb paraméterek krigelési szórástérké
pe nyújt segítséget: a legnagyobb bizonytalan
ságé helyek kijelölik a kiegészítő további fú
rások helyét.

Készletszámítási módszerek

A kutatás korai szakaszában az értékeléshez 
nem áll rendelkezésre a geostatisztikai feldol
gozásokhoz szükséges számú alapadat, ezért a 
hagyományos módszereket alkalmazzuk.

így a lencsés-töbrös és rétegszerű telepnél a 
földtani tömbmódszert, és az izopach (vastagság
vonalas) módszert a mélytöbrös és a tektoni
kus-árkos telepeknél (pl. Iharkút) a földtani 
tömbmódszert és a függőleges szeletek módsze
rét javasoljuk alkalmazni a kutatás e fázisában.

A részletes kutatási fázis értékelésénél, lehe
tőleg minden paraméterre, a geostatisztikai 
módszereket (krigelés) kellene alkalmazni, 
amennyiben azt az adatsűrűség és a változé
konyság lehetővé teszi. Ha nem a geostatiszti
kai módszereket használjuk, akkor lencsés
töbrös és rétegszerű telepeknél a földtani tömb
módszert, az izopachmódszert és a vízszintes 
szeletek módszerét javasoljuk alkalmazni. A 
mélytöbrös és a tektonikus-árkos telepeknél a 
földtani tömbmódszer, a függőleges szeletek 
módszerének használatát tartjuk célszerűnek.

Ellenőrző készletszámítás a számítógépes 
készletszámítások elterjedésével feleslegessé 
vált. A gyakorlat az, hogy azoknak a terület- 
egységeknek a készlete, melyet sok adatból 
számolnak, igazolást nyer az ellenőrző készlet
számítással. Azokban az esetekben, amikor a 
készleteket csak néhány fúrásból határozták 
meg, a készlet mennyisége egyértelműen a vá
lasztott módszertől függ. Ilyenkor igen nagy 
mennyiségben — akár +  20—25%-os eltérés is 
mutatkozhat. Ez viszont nem az alapkészlet
számítás hibája. A vonatkozó előírások viszont 
csak -j- 5% eltérést engedélyeznek. Követke
zésképpen az alapkészletszámítási módszert 
kell helyesen megválasztani és ehhez konkrét 
megbízhatóságot rendelni.

Bányászati kutatás

A vágatok tervezése szempontjából nagy se
gítséget ad és adhat, ha ismerjük az adott te
rület megbízhatóságára jellemző (pl. krigelés 
esetén szórás) értékeit. Ezen értékek feltünte
tésére nagyon jól használhatók a megbízható
ság izovonalas térképek.
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Ma már egyre fokozódó az üzemi igény a 
számítógépes bányatervezéshez szükséges adat
szolgáltatás iránt. Ez a jövőben annyit kell je
lentsen, hogy a fúrótérképek és a fúrási nap
lók számítógépes adatállományai kerüljenek el 
az üzemekhez (vállalatokhoz) valamilyen adat
hordozón (lemez, szalag stb.). Ha ez megtör
ténne, akkor felgyorsítható lenne a bányaterve
zések számítógépes módszerrel történő (vága
tok, szelvények, minőségek, mennyiségek stb.) 
adatfeldologzása. Természetesen az így előállí
tott adatállományok a bányabeli kutatások ada
taival tovább bővítendők és pontosítandók.

Bányatervezések során (gyakorlati tapaszta
lat igazolta) jól alkalmazhatóak а кrigelési alap
térképek és az ezekből szerkesztett számítógé
pes izovonalas térképek. Rendkívüli módon le
egyszerűsíti a bányatervezési munkákat és 
mindamellett sokkal körültekintőbben és több 
információ birtokában lehet elkészíteni az 
adott terület leművelési tervét.

A mai bauxitkutatási-értékelési gyakorlatban 
ugyan van rá példa, de általánosan nem elter
jedt, viszont a gyorsan változó gazdasági érde
kek sürgetik, hogy a készleteket minőség függ
vényében (vagy szennyezőanyag-koncentráció 
függvényében) több változatban adják meg.

Világos, hogy ezt csak ott lehet megadni, 
ahol erre a művelési módok lehetőséget adnak, 
illetve ott, ahol ezt a bauxit teleptani sajátos
ságai (elemoszlása) lehetővé teszi. Ugyanígy 
változatokat lehet, illetve kell kidolgozni a víz
mélység függvényében, amikor a vízemelés 
költségét akár méterenkénti bontásban is meg 
lehet adni, szembeállítva a felszabaduló bauxit 
mennyiségével. Igaz, a tömbüzemi költségben 
szerepel a vízemelési költség, végső soron tehát 
a műrevalósági minősítésben ez elvileg kifeje
zésre jut, de a gyakorlat ezzel szemben az, 
hogy a gazdasági érdekek folytonos változásá
val a készleteket állandóan újabb és újabb 
szempontok szerint újra kell értékelni, illetve 
becsülni.

A készletvariánsok elkészítésére már csak 
azért is szükség van, hogy a földtani zárójelen
tés lezárása, a készlet jóváhagyása után mód 
legyen arra, hogy az iparág (végső soron a 
nemzetgazdaság) érdekeinek leginkább megfe
lelő döntéseket lehessen meghozni, erre pedig 
akkor van mód, ha választékot tudunk a dön
téshozók számára biztosítani.

Számítógépes adatbázis, számítógépes kutatás
irányítás

A fejlett országok elmúlt másfél évtizedes 
tapasztalatai, amit a nagy rendszerek progra
mozási nehézségei állítottak előtérbe, azt mu
tatják, hogy a hierarchikusan szervezett nagy 
rendszerek nem életképesek. Az utóbbi évek
ben a fejlődés egyértelműen az ún. kooperatív 
adatbázis-kezelő rendszerek kiépítése irányában 
történt. Ezekre az jellemző többek között, hogy 
nincs központi irányítás, minden önálló egység

a többivel közvetlen kapcsolatban van (tehát 
nincs központi adatbázis), saját adataikat maguk 
tárolják, a helyileg keletkezett információt ma
guk dolgozzák föl, s mérettől függetlenül 
egyenrangú részekből épül föl.

Javasoljuk tehát, hogy a MAT bauxitbányá
szat kooperatív adatbázis-kezelő rendszert épít
sen ki. Ennek tagjai a bányák önálló bánya
földtani rendszere, a MAT-központ geostatiszti- 
kai, illetve a bauxitmérleg'-rendszere, a BKV 
központi, illetve a kutatófúró-csoportok önálló 
területi kutatásirányítási-információs rendsze
re, valamint az ALUTERV—FKI bányaterve
zési, vízföldtani anyagvizsgálati rendszere le
hetnének. A rendszerhez célszerű csatlakoztatni 
az ELGI továbbfejlesztendő KIR-kutatásirányí- 
tási rendszerét s idővel más földtani kutatással 
foglalkozó intézmények önálló adatbázisát.

A már kialakított földtani leírórendszer és 
adatbázis módosítására időközben felmerült 
igények rugalmas kielégítésére megfelelő eljá
rást kell kialakítani. Többfajta, a különböző 
felhasználók által igényelt lekérdező rendszer
re van szükség.

Végezetül hangsúlyozzuk, hogy a „kutatás
korszerűsítés” legnagyobb eredménye az lenne, 
ha általa a kutatás és az értékelés erőszakolt 
különválasztottsága megszűnne. Sem kutatás
korszerűsítés nem végezhető értékelés, korsze
rűsítés nélkül, sem fordítva.

Fodor, Béla—Tóth, Álmos:
Timely problems of reliability and mining risk in the 

field of prospecting and mining of bauxite
The authors attempted to co-ordonate index 

numbers of reliability with the natural parameter 
values and models estimated on the basis of data 
gained during explorations on the surface and within 
the mines. As a result of making the mining risk 
numerical, of the elaboration of the determination 
methods of the above-mentioned, it is possible to 
make objective the informations necessary for the 
prospection for bauxite, mine planning and mine 
working.

The strengthening of reliability and the reduction 
of the risk can be achieved by the modernization of 
the exploration, for that reason the article deals also 
with the development trends and problems of getting 
informations and of processing concerning the explo
ration on the surface and within the mines.

Бела Фодор—Алмош T o o t

Актуальные вопросы надежности и риска 
поисков, разведки и эксплуатации бокситовых 

месторождений
Авторами сделана попытка на основании данных, полу

ченных в процессе наземной и подземной разведки, найти 
количественное выражение надежности приближенным при
родным параметрам, или моделям, то-есть найти числен
ное выражение риску добычи, как результата разработки 
выше указанных способов для обеспечения объективности 
информации при проведении поисково-разведочных работ, 
проектировании рудников и горной добычи бокситов.

Повышение надежности или снижение риска можно дос
тигнуть усовершенствованием геологоразведочных работ, 
поэтому рассматриваются основные направления совершен
ствования сбора и обработки данных в процессе проведения 
наземных и подземных разведочных работ.
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