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Abstract 

The completeness of an exploration project is of crucial importance for making a decision to start 
or to give up a mining investment, or to continue the exploration in order to get complementary 
pieces of information. The author discusses this problem using the example of the Halimba bauxite 
deposit, Hungary. Resource calculations were carried out in 12 subsequent stages by fuzzy arithmetic 
methods with the aim of quantifying the uncertainties the tonnage and grade of the ore. Prior 
information and prior probabilities were applied to complete the drilling data. The ranges of 
influence for the main variables were calculated by variograms. The spatial variability and spatial 
continuity of the ore bodies were evaluated using mathematical methods. The main geological, 
mining and economic factors should be evaluated and ranked separately, according to their 
importance. 

Összefoglalás 

A szerző azt vizsgálja, hogy miként lehet egy szilárd ásványi nyersanyagtelep optimális 
megkutatottságát objektív módon meghatározni. Ehhez a bizonytalan halmazok elméletét, a 
variogramszámítást, valamint a Bayes-féle előzetes valószínűségek elméletét használja. Minta
területül a halimbai bauxittelepet választotta., ahol a Halimba Il/keleti bányamezőben a fúrásos 
kutatás menetét 12 egymásra következő készletszámítással rögzítette. A hatástávolságokat vario-
gramok segítségével határozta meg. Tapasztalatai szerint a fő változók nem egyszerre érik el az 
optimális megkutatottságot. Ezért a fenti módszerek együttes alkalmazásával lehet a változók 
sorrendjét és a megkutatottság mértékét mennyiségileg meghatározni. 

Bevezetés 

Megkutatottság (ismeretesség) egy ásványi nyersanyagtelep olyan mértékű 
megismerése, ami a bányászati kitermelés és a feldolgozhatóság kérdéseiben 
megalapozott döntéseket tesz lehetővé (WELLMER 1989a, b). A megkutatottság 
optimális mértékének meghatározása elsőrendű feladat, hiszen a túlkutatás 
felesleges költségtöbblettel jár, az alulkutatás pedig a tervezett beruházás mű
szaki és gazdasági kockázatát növeli meg. Elméletileg bizonyított, hogy hagyo
mányos statisztikai módszerekkel a megkutatottság mértékét nem lehet kellően 
számszerűsíteni (DIEHL 1997; H E N L E Y 2001; YAMAMOTO 1999). E helyett szovjet 
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mintára ún. ismeretességi kategóriákkal fejezték ki a megkutatottság mértékét. A 
kategóriákba való besorolás hatósági irányelvek és nem számítási eredmények 
alapján történt. (BÁRDOSSY & F O D O R B. 1 9 8 5 ) . Magyarországon az ásványvagyon 
megkutatottságát még ma is ismeretességi kategóriákkal fejezik ki. A és В a 
magas, Cj és C 2 az alacsony ismeretességű, ezért kevésbé megbízható ásvány-
vagyonra vonatkozó kategóriák (MGSZ Tájékoztató 2 0 0 3 ) 

A közelmúltban a bizonytalan halmazok elméletének (fuzzy set theory) alkalma
zásával olyan új módszert dolgoztunk ki, amellyel szilárd ásványi nyersanyag
telepek ásványvagyonának megbízhatósága számszerűen meghatározható 
(BÁRDOSSY et al. 2 0 0 1 ; BÁRDOSSY & F O D O R J . 2 0 0 4 ) . Ez azonban csak egyik 
tényezője a megkutatottságnak, hiszen az ásványvagyon mennyiségén és átlagos 
minőségén túlmenően a nyersanyagtelep térbeli helyzetét, belső folytonosságát, 
külső határainak lefutását, valamint összetételének és más tulajdonságainak 
térbeli változékonyságát is kellően meg kell ismerni. Ezeknek a tulajdonságoknak 
értékelésére különösen alkalmasak a Bayes-tételen alapuló ún. előzetes valószín
űségek (prior probabilities), melyek abban különböznek a hagyományos relatív 
gyakorisági valószínűségektől (frequentist probabilities) hogy megismételt kísér
letek helyett egyetlen kísérlet kimenetelére vonatkozó ismereteink mértékét 
fejezik ki. Az előzetes valószínűségek új információk megszerzésével az időben 
változnak, egyre pontosabbakká válnak, ahogy az adott esemény bekövetkezé
séhez közeledünk. Kiválóan alkalmas ezért ez a módszer az időben előre haladó 
nyersanyagkutatás értékelésére és végső fokon a megkutatottság objektív szám
szerűsítésére. E lehetőségek ellenére ez a módszer sem a hazai, sem a külföldi 
készletszámításokban nem nyert eddig érdemi alkalmazást, egyéb földtani 
alkalmazásai azonban már megjelentek ( W O O D & CURTIS 2 0 0 4 ) . GEIGER ( 2 0 0 4 ) a 
Shannon-féle statisztikai entrópiát használta fel üledékes rétegösszletek kutatási 
bizonytalanságának és megkutatottságának számszerűsítésére. A készletszámí
tások viszont továbbra is relatív gyakorisági statisztikai módszerekkel készülnek 
és kizárólag a kutatás adott szintjére vonatkoznak (PAL 1 9 9 9 ; SCHUENEMEYER & 
P O W E R 2 0 0 0 ) . 

A megkutatottság csak akkor teljes, ha a kutatás eredményei alapján 
kockázatelemzés készíthető a tervezett beruházások műszaki és pénzügyi 
kockázatáról. Ugyanis szabad piaci viszonyok között a beruházó dönti el, hogy 
mekkora kockázat mellett vállalja el az adott beruházást. A hagyományos 
módszerek használata esetén a kockázatelemzés is inkább becslés, mint konkrét 
számítás. 

Tekintettel arra, hogy a bizonytalan halmazok elméletét és módszereit, vala
mint a Bayes-féle előzetes valószínűségeket részletesen ismertettük (BÁRDOSSY 
& F O D O R J . 2 0 0 4 ) ennek megismétlése helyett konkrét számítási példán 
mutatjuk be e módszerek alkalmazását a megkutatottság értékelésére. Erre a 
célra a halimbai bauxittelepet választottuk ki, amelyen a közelmúltban egy még 
bányászatilag feltáratlan bányamezőt - Halimba 11/kelet - a szokásosnál is 
részletesebben kutattak meg magfúrások segítségével. E magfúrások magas 
színvonalú műszaki kivitelezése, az elvégzett vegyelemzések nagy száma, a 
korábbi bányászati feltárások tapasztalatai és nem utolsó sorban a helyi 
bányamérnökök és geológusok magas szakmai ismeretei szolgáltak alapul az 
elvégzett számításokhoz. 
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Kiinduló adatok 

Minden ilyen jellegű értékelés kiindulása a természeti valóságot megjelenítő 
teleptani modell, melyhez az addig szerzett földtani ismeretek (prior informations) 
szolgáltatják az alapot. Az 1943 óta itt folyó fúrásos kutatás és az 1950 óta meg
szakítás nélkül folyó bányászati kitermelés nagy mennyiségű ismeretanyagot 
szolgáltatott a teleptani modell kialakításához. E modellt első ízben BÁRDOSSY és 
JUHÁSZ fogalmazta meg (1991). Azóta egyes részleteit az újonnan szerzett isme
retek nyomán módosítottuk, ill. kiegészítettük (BÁRDOSSY et al. 1998). Jelenlegi 
ismereteink szerint a halimbai bauxittelep időszakos folyóvízi szállítás eredmé
nyeként délkelet felől halmozódott fel több szakaszban, a kréta, paleocén és kora
eocén folyamán. A telepen belül meder (zátony), szegély és ártéri kifejlődéseket 
lehet megkülönböztetni. Speciális helyi kifejlődést képeznek a mészkő és 
dolomittörmelékes közbetelepülések (kalkarenit, konglomerátum és breccsa) a 
Halimba II bányamező nyugati részén. 

A feldolgozásra kiválasztott Halimba II/kelet bányamező az előfordulás déli 
részén található. A nagyobb kiterjedésű északi résztől egy NyÉNy/KDK lefutású 
törésvonal választja el, amely mentén nagy valószínűséggel 100 métert meg
haladó vízszintes irányú elmozdulás is történt. Ez közel párhuzamos a telepet 
északon lezáró nagy törésvonallal. (1. ábra). A Halimba II/kelet bányamező a tőle 
nyugatra fekvő Halimba Il/nyugat és a délre fekvő cseresi bányamezővel egyet
len genetikai, szedimentológiai egységet alkot. Elsősorban üledékkifejlődéseik 
tekintetében térnek el egymástól. Míg a cseresi és a Halimba Il/nyugati bánya
mezőkben térben jól el lehetett különíteni egy középső meder és kétoldalt két 
szegélyfáciest, addig a Halimba II/kelet bányamezőben nem lehetett ilyen fácie-
seket megkülönböztetni. Itt egy középső, rendkívül szabálytalan körvonalú, 
nagyobb bauxittest rajzolódott ki, amelyet jóval kisebb bauxittestek vesznek 
körül. Ezen kívül több, csak egyetlen fúrásra kiterjedő, kis vastagságú és kis 
kiterjedésű bauxittestet is kimutattak a fúrások. Mindezek egy 10-44 m vastag, 
összefüggő bauxitösszletbe ágyazódnak, amely nagyobbrészt agyagos bauxitból, 
kisebbrészt bauxitos agyagból áll. A bauxitösszlet csak a kutatási terület keleti 
szélén ékelődik ki. Véleményem szerint mindezek a bauxittestek az ártéren 
halmozódtak fel, viszonylag rövid, erőteljesebb behordás (árvíz) idején. A bauxit
testek rendkívül erős tagoltságát az okozhatta, hogy az árvízi behordások 
egyidejűleg bevágódtak a korábban leülepedett bauxitba. Ezért különbözik ez a 
területrész a cseresitől és a Halimba II nyugati részétől. A régebbi fúrások kiérté
kelése alapján valószínűnek tartom, hogy ez az ártéri jelleg a cseresi bányamező 
keleti szélére is kiterjedt. 

Az utóbbi évek kutatásai főként a Halimba II/kelet bányamező középső, 
nagyobb bauxittestére és az azt észak és kelet felől övező néhány kisebb bauxit
testre összpontosultak, ezért módszertani értékelésemet erre a területrészre 
korlátoztam. Ez a terület 15 hektár kiterjedésű, melyen 2004. június l-ig szabály
talan, de egyenletes hálózatban összesen 237 magfúrás mélyült. A fúrások mag-
kihozatala a bauxitban meghaladta a 90%-ot, ezért a magmintavétel reprezenta
tívnak tekinthető. A fúrásokban 0,5 és 1,0 méteres mélységközökben vettek 
mintákat, ami több évtizedes gyakorlati tapasztalataink alapján alkalmas a 
bauxitminőség térbeli változékonyságának jellemzésére. Minden mélységközből 
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1. ábra. A halimbai bauxittelep 

Fig. 1 The Hátimba bauxite deposit, Hungary 

nedves kémiai elemzés készült. A 
megelemzett komponensek közül a 
mostani kiértékelésbe az A 1 2 0 3 , S i 0 2 , 
F e 2 0 3 , CaO és MgO értékeket vettem 
be. A vállalat geológusai által készített 
fúrási rétegsorok, valamint a vegy-
elemzések alapján a bauxitösszletet öt 
bauxitfajtára osztottam fel. Ezek a 
következők: 
1. szorosan vett bauxit ( S i 0 2 <10%, a 
karbonát ásványok mennyisége < 
10%) 
2. kalcitkiválásos bauxit ( S i 0 2 <10%, 
kalcitkiválás 10-20%) 
3. vasdús bauxit ( S i 0 2 <10%, F e 2 0 3 > 
28% karbonát ásványok < 10%) 
4. agyagos bauxit ( S i 0 2 10-20%) 
5. bauxitos agyag ( S i 0 2 > 20%) 

Ezt a beosztást a halimbai bauxit
telep egészére kiterjedő geokémiai 
vizsgálataim alapján állítottam fel. 
Némileg eltér a jelenleg használt hiva

talos osztályozástól, amely az A120 .J/SÍ02 modulust veszi alapul. A Halimba 
II/nyugati mezőben oly gyakori karbonáttörmelékes közbetelepülés ebben a 
bányamezőben igen ritka, főként a mező nyugati szélén fordul elő kis vastag
ságban. 

A térbeli változékonyság számszerű kiértékelése céljából mind a három rész
területre számos variogramot számítottam az összlet és a bauxitvastagságra, 
valamint a fő kémiai komponensekre. (A variogram számítás alapelveit és 
metodikáját ismertnek tételezem fel, 1. GOOVAERTS 1997; SEBESTYÉN 2004). A keleti 
mezőben csak a hatvanadik fúrás elkészülte után értük el azt a mennyiséget, ami 
variogramok megbízható számítását lehetővé tette. Ezért ezt megelőzően a két 
szomszédos, már ismert bányamező analógiájára a bauxitvastagságra előzetesen 
40 méteres hatástávolságot vettem fel. Ezt követően a fúrások számának 
növekedésével egyre pontosabb variogramokat lehetett számítani. Ezeken a 
bauxitvastagság hatástávolsága 10 és 20 méter között váltakozott. A legutolsó, 
legteljesebb értékelés 15 méter körüli hatástávolságot eredményezett. E mellett 
lokálisan még ennél rövidebb hatástávolságok is lehetségesek. 

A keleti mezőben mind a vastagságok, mind a kémiai komponensek vízszintes 
hatástávolságai jóval rövidebbek a többi magyarországi bauxittelepben eddig 
észlelteknél. A nyugati mező hatástávolságai is viszonylag rövidek, de hosszab
bak a keleti mezőénél. A hatástávolságok ismerete és figyelembe vétele a 
megkutatottság értékelésének egyik alapvető előfeltétele (FŰST 1980, 1982, 1985). 
Ezt a jelen esetben a kutatást végzők kellően figyelembe vették és a fúrásokat a 
megszokottnál jóval sűrűbben telepítették. Értékelésem végén a fúrások távol
sága az egész kutatási területre átlagosan 25 méter volt. Ezen belül a készletszá
mításba bevont teljes területen átlagosan 18 méter, a „produktív" területen pedig 



BÁRDOSSY Gy.: Szilárd ásványi nyersanyagtelepek megkutatottságának értékelése 61 

15 méter. A kutatások tehát - helyesen - a bányászat számára legfontosabb 
területrészeken a legsűrűbbek. Ennek ellenére mégis kaptak időnként váratlan 
eredményeket a kutatók - mind pozitív, mind negatív értelemben. 

A kutatási eredmények módszertani értékelése 

A kutatás megindulása előtti helyzetre a korábbiakban ismertetett teleptani 
modell alapján a következő előzetes valószínűségeket vettem fel: 

A. a bauxitösszlet folytonos a kutatási területen 0,8 valószínűség 
a bauxitösszlet nem folytonos a kutatási területen 0,2 valószínűség 

B . a bauxitösszletben vannak szorosan vett bauxittestek 0,6 valószínűség 
a bauxitösszletben nincsenek szorosan vett bauxittestek 0,4 valószínűség 

Ezek az előzetes valószínűségek tették indokolttá a kutatás lefolytatását. 
A kutatási eredmények értékeléséhez hagyományos statisztikai módszereket, 

valamint a bizonytalan halmazok elméletének módszereit alkalmaztam. Ezeket 
korábbi publikációink alapján ismerteknek tételezem fel (BÁRDOSSY & F O D O R J . 
2004). 

A kiértékelésre kiválasztott területrészen az első fúrás 1944-ben mélyült, majd 
a bauxitkutatás országos alakulásától függően hosszabb-rövidebb szünetekkel és 
eltérő intenzitással folytatódott napjainkig. A halimbai előfordulás egyes bánya
mezőiről kutatási zárójelentések készültek A kötelezően előírt éves készletszá
mítások igen eltérő felfogásban, különböző teleptani modellek feltételezésével és 
különböző metodikával készültek. Ezért összehasonlításuk nem adott volna 
reális eredményt. Ehelyett a fúrások időrendi sorrendjében 20-20 fúrásonként 
újraértékeltem a kutatás eredményeit és fuzzy metodikával készletszámítást 
végeztem. így 12 időpontra („szakaszra") készült készletszámítás. Szigorúan 
betartottam a fúrások tényleges időbeli egymásutániságát. így észlelhető, hogy 
egyes bauxittesteken hosszú időn át szünetelt a kutatás, majd valamilyen okból 
hirtelen újra megindult és intenzíven folytatódott. A megkutatottság kiértékelése 
tehát a valós kutatási tevékenységre vonatkozik. 

Az 1944 és 1951 közötti első szakaszban főként a terület déli részén mélyültek 
fúrások, szám szerint hét darab, az akkor már megismert cseresi telep északi 
lehatárolása céljából. A többi fúrás szabálytalan elrendezésben a terület középső 
és északi részére került. Ez a kezdeti kutatás egyrészt igazolta összefüggő bauxit
összlet jelenlétét e területrészen, másrészt négy fúrásban 0,5-1,8 méter vastag 
szorosan vett bauxitot is kimutatott. Ezek a vastagságok ugyan nem érték el a 
számbavételi határt, de valószínűvé tették ipari méretű és minőségű bauxittestek 
jelenlétét. Ez az előzetes jellegű kutatási információ („prior information") indokolta 
meg a kutatás folytatását. A második kutatási szakasz valóban sikerrel járt, 
amennyiben két fúrásban nagy vastagságú és jó minőségű bauxitot mutatott ki. 
Innen kezdve már a kialakult helyi kutatási gyakorlat szerint folytatódott a 
kutatás, amely 2001. évtől kezdve gyorsult fel és 2004 júniusában ideiglenesen 
lezárult. 

Közismert, hogy közel vízszintes településű nyersanyag-előfordulások ese
tében a készletszámítások három mennyiségi tényezője az alapterület, az átlagos 
vastagság és az átlagos térfogatsúrűség. Mindháromra fuzzy számokat szerkesz-
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tettem. A térfogatsűrűséget számos laboratóriumi és bányabeli méréssel megbíz
hatóan meghatározták a halimbai telep egészére. Ezt a 2 , 2 9 tonna/m 3 értéket 
vettem alapul mind a 1 2 készletszámításnál. A térfogat-sűrűség bizonytalanságát 
kifejező fuzzy számot úgy szerkesztettem meg - a vizsgálati eredmények alapján 
- hogy a fuzzy szám magja 2,2-től 2,4-ig terjed. Az átlag standard hibáját, vala
mint az analitikai hibát tartalmazza. A lehetséges minimum 2 , 1 , a lehetséges 
maximum pedig 2 , 4 5 tonna/m 3 . 

A készletszámítás alapterülete a kutatás eredményeinek függvényében foko
zatosan változott, ezért mind a 1 2 kutatási szakaszra más és más alapterületet 
szerkesztettem. A területszámítás az Autocad program segítségével történt. Az 
alapterület bizonytalanságát kifejező fuzzy szám mérete a következőképen ala
kult: A fuzzy szám tartójának minimumát vagyis a leginkább lehetséges területet 
a szélső produktív (a számbavételi határt elérő) fúrásokat összekötő egyenesek 
által bezárt terület adja. A lehetséges legnagyobb területet, vagyis a fuzzy szám 
tartójának maximumát pedig a produktív területhez legközelebbi improduktív 
fúrásokat összekötő egyenesek határozzák meg. Nagyobb számú fúrás esetében 
ez igen egyszerű és egyértelmű lehatárolás. A bauxittestek kutatásának kezdeti 
szakaszában azonban többször előfordult, hogy egyes helyeken fúrások hiányá
ban nem lehetett összekötő egyeneseket szerkeszteni. Ilyenkor extrapolálással 
lehet a lehatárolást elvégezni. Az extrapolálás maximális mértéke a bauxitvastag-
ság-variogramokból leolvasható hatástávolsága volt. A jelen esetben a belső 
(minimális) területre 1 5 méter távolságig, a külső (maximális) területre pedig a 
teleptani adottságoktól függően 1 5 - 2 0 méter távolságig extrapoláltam. Ujabb 
fúrások lemélyítése nyomán fokozatosan fel lehetett váltani ezeket a kétség
telenül fokozottabban bizonytalan határokat fúrásokat összekötő egyenesekkel. 
Ez a mellékelt ábrasorozaton jól követhető. A tizenkettedik szakasz végére a 
leginkább megkutatott középső telepre csak egyetlen rövid szakaszon maradt 
extrapolait lehatárolás, a telep északnyugati részén. 

Az alapterületet kifejező fuzzy szám „magját" teleptani megfontolások, 
földtani szelvények és vastagságvonalas térképek alapján vettem fel valahol a 
minimális és a maximális alapterület felező vonalának közelében. Ehhez néhány 
esetben olyan fúrásokat is figyelembe vettem, amelyekben ugyan volt szorosan 
vett bauxit, de annak vastagsága nem érte el az előírt 2 , 0 métert. A fuzzy számok 
a fokozódó megkutatottságnak megfelelően kezdetben trapéz alakúak voltak, 
majd fokozatosan háromszögekbe mentek át (2 . ábra). 

Az átlagos bauxitvastagságot először hagyományos módon számítottam ki 
minden egyes bauxittestre. Az SPSS programcsomag segítségével a vastagság 
más statisztikai mutatóit is kiszámítottam. Azonnal kitűnt a vastagság nagyfokú, 
pozitív irányú ferdesége. A hagyományosan számított vastagságátlag ebben az 
esetben jelentősen túlbecsüli a valóságos átlagvastagságot. Ennek helyreigazí
tására a Tukey-féle robusztus átlagot (1. BÁRDOSSY & F O D O R J . 2 0 0 4 ) használtam. 
Korábbi számításaim tapasztalatai alapján a fuzzy szám magját a kapott átlag 
standard hibája (standard error of the mean), a tartót pedig a konfidencia inter
vallum alsó és felső szélső értéke adja. Az átlagvastagságot kifejező szám ezért 
mind a 1 2 szakaszra vonatkozóan trapéz alakú. 

A terület, vastagság és a térfogatsűrűség fuzzy szorzata adja a földtani vagyont. 
Ezt is kiszámítottam mind a 1 2 szakaszra. Maguk a fuzzy számok szükségszerűen 
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átlagos vastagság 
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2. ábra. A készletszámítás alapterületét, a bauxit átlagos vastagságát és a földtani vagyont kifejező 
fuzzy számok a második, ötödik és tizenegyedik szakasz végén 

Fig. 2 Fuzzy numbers expressing the area, mean thickness and tonnage of bauxite at the end of stages 3, 5 and 
11 

trapéz alakúak. Kiegészítésképen kiszámítottam a mag és a tartó középértékéhez 
képest jelentkező relatív eltérést a középérték százalékában kifejezve. Ez nem 
más mint a földtani vagyon bizonytalansága a leginkább lehetséges („elfogad
ható"), valamint a lehetséges legszélsőségesebb esetre. Ez két olyan mutató, amit 
a felhasználó (beruházó) a legegyszerűbben, közvetlenül leolvashat. Mindezeket 
az eredményeket a 1. táblázaton tüntettem fel. 

A bauxitminőséget kifejező öt komponens esetében a fentiekhez hasonlóan 
kiszámítottam a fő statisztikai mutatókat és átlaguk bizonytalanságát fuzzy 
számokkal fejeztem ki. Az alumínium, szilícium és vas esetében a ferdeség oly 
csekély volt, hogy nem volt szükség robusztus átlag kiszámítására. A CaO és 

1. táblázat. A 12 készletszámítás fő adatai 
Table 1 Main results of the 12 resource assessments 

kasz 
fúrások terület terület 

b m 2 

terület terület 
d m 2 

vagyon vagyon 
b t 

vagyon vagyon 
d t 

mag 
bizonyta
lansága 
rel.% 

tartó 
bizonyta
lansága 
rel.% 

1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 35 5300 8100 12000 17400 41700 158200 425400 826400 46 90 
3 55 11800 26200 29600 46400 104400 342400 675200 1388400 30 86 
4 78 12600 29100 30800 48000 126100 391400 710900 1367200 29 83 
5 98 14100 29300 31000 46600 126600 350000 643000 1200000 30 81 
6 117 15600 30400 32100 47700 136500 344500 626700 1152500 29 79 
7 137 14100 29700 30000 45600 106000 279600 472600 929000 26 79 
8 158 17000 30200 30700 44100 130900 281900 473800 843200 25 73 
9 178 16700 32200 32400 47900 126400 303300 499100 917500 24 76 

10 198 18900 35300 35300 52300 135900 329200 548000 1028500 25 77 
11 217 20800 36000 36300 52200 136200 327600 551700 1007100 25 76 
12 237 24300 41600 42000 60300 178800 439000 524200 960000 10 69 

a: a fuzzy szám tartójának alsó határa - lower bound of the support of the fuzzy number, b: a mag alsó 
határa - lower bound of the core of the fuzzy number, c: a mag felső határa - upper bound of the core of the 
fuzzy number, d: a tartó felső határa - upper bound of the support of the fuzzy number 
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2. táblázat. A bauxit fő vegyi komponenseinek statisztikai mutatói öt kiválasztott kutatási szakasz 
végén 

Table 2 Main statistics of the chemical components of bauxite at the end of five selected exploration stages 

Vegyi összetétel 2. szakasz 4 . szakasz 6.szakasz 8 . szakasz 12. szakasz 

S i 0 2 

Átlag % 5,4 5,5 5,7 5,7 5,3 
Átlag standard hibája % ±0,7 ±0 ,3 ±0 ,3 ±0 ,2 ±0 ,2 
Szórás % ±2 ,4 ±2 ,2 ±2 ,3 ±2 ,3 ±2,1 
Relatív szórás % 4 5 , 0 4 0 , 0 4 1 , 0 40 ,0 39 ,0 
Ferdeség -0,16 0,03 -0,03 -0 ,05 0,02 
Minimum % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Maximum % 9,4 9,5 9,5 9,5 9,9 

A I 2 0 3 

Átlag % 52,8 51 ,9 51 ,9 51 ,6 51 ,2 
Átlag standard hibája % ±1 ,0 ±0 ,5 ± 0 , 4 ±0 ,4±0 ,3 

Szórás % ±3,7 ±3 ,2 ±3 ,5 ±3 ,7 ±3 ,6 
Relatív szórás % 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 
Ferdeség -0 ,89 0 ,88 0,45 -0 ,09 0 ,24 
Minimum % 4 4 , 0 4 4 , 0 42 ,9 38,7 38,7 
Maximum % 59,5 63,1 63,1 63,1 64,1 

F e 2 0 3 

Átlag % 25,3 24 ,3 24,3 24 ,6 24 ,6 
Átlag standard hibája % ± 1 , 0 ± 0 , 6 ±0 ,4 ± 0 , 4 ±0,3 
Szórás % ±3,5 ±3 ,8 ±3 ,5 ±3 ,9 ±3 ,8 
Relatív szórás % 14,0 16 ,0 15,0 16,0 6,0 
Ferdeség 0 ,38 -0 ,94 -0,77 0,65 -0 ,89 
Minimum % 20,1 11,1 11,1 11,1 10,3 
Maximum % 32 ,6 32 ,6 32 ,6 36 ,7 36,7 

C a O 
Átlag % 0,60 0 ,76 0 ,89 0 ,90 1,00 
Átlag standard hibája % ±0,27 ± 0 , 1 9 ± 0 , 1 2 ± 0 , 0 9 +0,08 
Szórás % ±0 ,55 ±0 ,87 ±0 ,85 ±0,81 ±0 ,83 
Relatív szórás % 91 ,0 114,0 9 6 , 0 90 ,0 83 ,0 
Ferdeség 1,54 2,57 1,74 1,54 1,32 
Minimum % 0,20 0,11 0,11 0,11 0,11 
Maximum % 1,38 3 ,90 3 ,90 3 ,90 3 ,90 

MgO esetében viszont +1,32, ill. +1 ,19 volt a ferdeség, ami szükségessé tette a 
Tukey-féle robusztus átlag alkalmazását. A bauxitösszetétel esetében a 12 helyett 
csak öt szakaszt számítottam ki (a 2., 4., 6., 8. és 12. szakaszt), mert az áttekintés
hez ezt is elegendőnek találtam (2. táblázat). 

A megkutatottság tényleges alakulásának értékelése 

Felmerül a kérdés, hogy miként lehet a fuzzy készletszámítás eredményei, 
alaptérképei, valamint a teljes földtani dokumentáció alapján a területrész meg-
kutatottságát összefoglalóan értékelni? Kézenfekvőnek látszik az a gondolat, 
hogy a kutatást addig kell folytatni, amíg az új fúrások érdemi (szignifikáns) 
változásokat hoznak a lehatárolásban, a térbeli változékonyságban, továbbá a 
vagyon mennyiségében és minőségében. Eddigi tapasztalataim szerint ezek a 
tényezők a fuzzy számokkal és a fuzzy alaptérképekkel reálisan értékelhetők. Ezt 
mutatom be a következőkben. Egy további lehetséges megoldás a statisztikai 
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entrópia használata. Amennyiben a készletszámítás a hagyományos „crisp" 
bemenő adatokra épül, akkor csak a természetes változékonyságot figyelembe 
vevő bizonytalanságot számszerűsíthetjük e mutatóval. A közelmúltban a fuzzy 
entrópia algoritmusát is kidolgozták (PAL 1999), de ennek gyakorlati alkalma
zására még nem került sor. 

Első lépésben azt vizsgáltam meg, hogy miként változott a 12 kutatási szakasz 
során a fuzzy készletszámítás alapterülete (1. táblázat). Az eredmények azt mutat
ják, hogy a kutatás során mind a számításba vett produktív, mind a lehetséges 
terület egyre növekedett. Jól szemlélteti ezt az is, hogy a második szakasz végén 
a 15 hektáros kutatási területnek csupán 11,6%-a lett bevonva a készletszámí
tásba, míg a 12. szakasz végére ez 40,2%-ra nőtt. Ezután azt vizsgáljuk meg, hogy 
miként változott a Halimba II/ keleti mező teljes földtani vagyona a kutatás 12 
szakasza során. Minden egyes esetben a trapéz alakú fuzzy számok négy jelleg
zetes pontját értékeltem, tehát a lehetséges legkisebb és legnagyobb vagyont, 
valamint a leginkább lehetséges vagyon két szélső értékét, tehát a fuzzy szám 
magját (1. táblázat). 

A 3. ábrán látható a lehetséges legkisebb és legnagyobb földtani vagyon ala
kulása. A legkisebb vagyon esetében a negyedik szakaszig meredeken nőtt a 
földtani vagyon. Ezután a növekedés mértéke lecsökkent, sőt a hetedik szakasz
ban visszaesés következett be. Ezt a visszaesést a főtelep nyugati oldalán mélyí
tett H - 2 4 6 6 és H - 2 4 7 3 számú fúrások okozták, amelyek produktív fúrások 
között improduktív eredménnyel jártak. Különösen tanulságos a H-2466-os 
fúrás, amelyet négy oldalról produktív fúrások vesznek körül 15, 16, 17 és 27 
méter távolságban. A fentiekben említett rövid hatástávolság itt teljesen 
beigazolódott. A következő négy szakaszban stabilizálódott a földtani vagyon, 
sőt a kutatási terület keleti részén levő lencséken némi készletnövekedés 
következett be. 

A legnagyobb földtani vagyon érzékenyebb a megkutatottság változásaira 
mint a legkisebb vagyon, hiszen itt nagyobb területre terjed ki az értékelés, 
nagyobb a térbeli változékonyság hatása. A harmadik szakaszban még egy igen 
optimista lehatárolást eredményeztek a legközelebb eső improduktív fúrások, 
igen széles lett a külső, szélső területsáv. Ezen felül úgy hozta a véletlen, hogy a 
második és harmadik szakaszban a későbbi átlagnál jóval vastagabb bauxitot 
értek a fúrások (pl. H-1455: 17,0 m, H-1458: 22,1 m, H-2178: 21,0 m). Mindezek 
hatására a ténylegesnél nagyobb lehetséges földtani vagyon rajzolódott ki. Ezt 
követően a fúrások nem igazolták a kezdeti várakozásokat, csökkent a szélső 
területsáv kiterjedése és az átlagos bauxitvastagság. Ennek megfelelően a leg
nagyobb lehetséges bauxitvagyon mennyisége is fokozatosan csökkent egészen a 
nyolcadik szakaszig - ahogy ez a 3. ábrán jól látszik. Ezután kisebb növekedés 
észlelhető, elsősorban a keleti bauxittestek sikeres kutatásának eredményeként. 

A fuzzy számok „mag" intervalluma által kifejezett „leginkább elfogadható 
vagyon" (3. ábra) köztes helyzetet foglal el az előbb tárgyalt két szélsőséges 
vagyonbecslés között. A maximális lehetséges vagyon mennyiségének lefutását 
követi mindkét számsor, de az egyes szakaszok eredményei kevésbé különböz
nek egymástól. Figyelemre méltó, hogy a hatodik szakasz végéig itt is jelentkezik 
a vagyon túlértékelése, ami aztán fokozatosan kiegyenlítődött. Végül az utolsó 
szakasz újra kisebb vagyonnövekedést eredményezett. 
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3. ábra. A földtani vagyont kifejező fuzzy számok sarokpontjainak változása a fúrások számának 
növekedésével 

Fig. 3 Changes of the bauxite tonnage with the growing number of boreholes, expressed by the fuzzy numbers 

Többet mond a fentieknél a földtani vagyon százalékban kifejezett relatív 
bizonytalansága. A fuzzy számok tartója által kifejezett bizonytalanság jelentős: 
kezdetben ± 9 0 % és ez fokozatosan ±76%-ra csökkent (4. ábra). Sokkal fontosabb 
ennél a „mag" által meghatározott földtani vagyon bizonytalansága, hiszen ez 
felel meg a hagyományos (kategorizált) földtani vagyonnak. Ebben az esetben a 
kezdeti szakaszban ± 4 6 % a relatív bizonytalanság és ez fokozatosan ±9%-ra 
csökkent, ami igen jelentős csökkenés. 

Mindezeket összevetve megállapíthatjuk, hogy a vagyon bizonytalansága még 
a végső szakaszokban is eléggé nagy volt, ami elsősorban a szorosan vett bauxit 
igen szabálytalan, szeszélyes térbeli eloszlásának a következménye. A 9. szakasz
tól kezdve lemélyített fúrások tehát a teljes vagyon mennyiségét már csak 
kevéssé módosították, relatív bizonytalanságát viszont tovább csökkentették. Az 
érctestek térbeli eloszlásának és lehatárolásának ismeretét is érdemben pontosí
tották, tehát nem voltak feleslegesek. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy 
a fő teleptől keletre levő kisebb bauxittesteket csak az utolsó három szakaszban 
találták meg és megkutatásuk, ül. lehatárolásuk a 12. szakasszal sem fejeződött 
be. 

Azt is megvizsgáltam, hogy milyen mértékben változott a bauxit minőségének 
becslése az egymásra következő kutatási szakaszokban. Az SPSS statisztikai 
programcsomag segítségével kiszámítottam a teljes vagyon A 1 2 0 3 , S i 0 2 , F e 2 0 3 és 
CaO tartalmának fő statiszikai mutatóit a 2., 4., 6., 8. és a 12. szakasz végén (2. 
táblázat). Az MgO tartalom oly mértékben stabilis, hogy feleslegesnek éreztem e 
komponensre számításokat végezni. 
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4. ábra. A földtani vagyon relatív bizonytalanságának változása a fúrások számának növekedésével, 
százalékban kifejezve 

Fig. 4 Changes of the relative reliability of the bauxite tonnage with the growing number of boreholes, 
by percentages 

A vizsgált négy komponens közül az A l 2 0 3 - tar ta lom változékonysága a 
legkisebb. Ezt jelzi a 7%-os relatív szórás, amely a kutatás során szignifikánsan 
nem módosult. Fokozatosan csökkent viszont az A 1 2 0 3 tartalom átlaga 52,8-ról 
51,2%-ra. A fúrások számának növekedésével az átlag standard hibája ± 1,0%-ról 
± 0,3%-ra csökkent. Az alumínium tartalom fő statisztikai mutatói tehát a máso
dik szakasztól kezdve érdemben nem változtak. 

Változékonyság tekintetében az A 1 2 0 3 után az F e 2 0 3 következik 14-16%-os 
relatív szórásával. Az átlag a második szakasztól kezdve alig változott, kis ingado
zással 25,3%-ról 24,6 %-ra csökkent. A fúrások számának növekedésével itt is 
erőteljesen csökkent az átlag standard hibája. A helyenként előforduló erősen 
vasdús bauxit jelenlétét a maximum értékek már a második szakasztól kezdve 
jelezték. 

A S i 0 2 lényegesen változékonyabb. Ezt jelzi a relatív szórás, amely a kutatás 
során 45%-ról 39%-ra csökkent. Az átlagérték meglepően stabil, néhány tized
százalékot ingadozik és a 12. szakasz végén csak egyetlen tizedszázalékkal keve
sebb, mint a 2. szakasz végén: 5,4%-ról 5,3%-ra csökkent. Ha figyelembe vesszük 
a S i 0 2 elemzések átlagosan ±0,5%-os analitikai hibáját, akkor azt mondhatjuk, 
hogy az itteni bauxit S i 0 2 tartalmát már a kutatás kezdeti szakaszában sikerült 
reálisan megbecsülni. Az átlag standard hibája csökkent a legerőteljesebben a 
fúrások számának növekedésével 0,7%-ről 0,2%-ra. Mindezeket a számításokat 
megbízhatóvá teszi a S i 0 2 eloszlás rendkívül korlátozott ferdesége. 

Már az egyedi elemzések áttekintése során nyilvánvalóvá vált, hogy a CaO 
változékonysága a legnagyobb. A relatív szórás az egyes szakaszokban is ingado-
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zik és értékelésem végén is 83%-ot tett ki. Ugyanakkor a CaO átlaga fokozatosan 
nőtt az egymásra következő szakaszokban - 0,60%~ról 1,00%-ra. Az átlag hibája 
viszont erőteljesen csökkent. A CaO-eloszlás viszonylag nagy pozitív ferdesége 
miatt a robusztus átlagokat is kiszámítottam. A 12. szakasz 1,00%-os átlaga ily 
módon 0,82%-ra csökkent. A CaO-tartalom nagyfokú változékonysága arra 
vezethető vissza, hogy e komponens másodlagosan kivált kalcitban van jelen e 
bauxitban. E kalcit kiválások térbeli eloszlása igen szabálytalan, koncentrációjuk 
néhány méteren belül érdemben megváltozhat. 

Összefoglalva úgy értékelem, hogy már a kutatás kezdeti szakaszaiban sikerült 
a négy vizsgált komponens átlagát és más statisztikai mutatóit jó közelítéssel 
megbecsülni. A kutatás a számított eredmények megbízhatóságát egyértelműen 
növelte mind a négy komponensre, amit az átlag standard hibájának erőteljes 
csökkenése is jelez. 

A vagyon vegyi összetétele a teljes mennyiségre vonatkozóan tehát meglepően 
stabilnak mutatkozott, ami viszont nem zárja ki a fúrásonkénti nagy helyi inga
dozásokat, ahogy azt a fúrások vegyelemzései jól jelzik. Természetesen a helyi 
változékonyság mértéke komponensenként igen eltérő lehet. 

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a bauxittestek térbeli kiterjedését 
milyen megbízhatóan lehetett előre jelezni az egyes kutatási szakaszokban, ill. 
javult-e a kutatás során az előrejelzés pontossága? Ennek kiértékelése céljából a 
fúrásokat öt csoportba soroltam és mindegyik csoporthoz előzetes valószínű
ségeket rendeltem a halimbai telep eddigi földtani és bányászati tapasztalatai - a 
becsült területarányok - alapján: 

1. a fúrás a produktívnak minősített területen belül helyezkedik el: 0,3 
valószínűség 

2. a fúrás a produktív terület határán van, 1 m széles sávban: 0,05 
3. a fúrás a „lehetségesnek" minősített területen belül van: 0,2 
4. a fúrás a lehetséges terület külső határán van,l m széles sávban: 0,05 
5. a fúrás agyagos bauxit és bauxitos agyag területére esik: 0,4 
összesen: 1,0 valószínűség 
A fúrások által fel nem tárt, hatástávolságon kívül eső területrészeket nem 

minősítettem, hiszen a fúrások által szolgáltatott információk ezekre nem ter
jeszthetők ki. 

Ezután a készletszámítási térképsorozat alapján minden egyes kutatási 
szakaszra meghatároztam, hogy az adott fúrás helye a lemélyítése előtt melyik 
csoportba került. Ez az adatsor szemléletesen mutatja be azt, hogy egyes 
területrészek előzetes „minősítése" mennyire volt reális. Matematikai értelemben 
ez a minősítés előzetes információnak (prior information) felel meg. Etekintetben 
véleményem szerint a megkutatás akkor tekinthető teljesnek, ill. megbízhatónak, 
ha a fúrást közvetlenül megelőző szakaszok előzetes minősítése már nem, vagy 
alig változott. 

A kutatás előrehaladásával hatástávolságon kívül eső, nem kategorizálható 
terület kiterjedése fokozatosan lecsökkent, de teljesen nem szűnt meg. A terület
részek előzetes minősítése a kutatás előrehaladásával sokat változott. Még a 
legutolsó szakaszban is előfordult, hogy az addig sorozatban 5. csoportba került 
- improduktív területrész hirtelen az első csoportba került át (pl. H-2557. fúrás). 
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Ennek fordítottjára is több példát találtam. Voltak továbbá sokáig hatástávolságon 
kívül maradt, tehát nem minősíthető területek, amelyekről csak a 11. ill. 12. 
szakaszban derült ki, hogy milyen csoportba tartoznak. Ezekre ad példát a 3. 
táblázat, hely hiányában az összes fúrás bemutatására nem volt lehetőség. 

Még általánosabb információkhoz juthatunk, ha több szakasz összes fúrását 
együttesen értékeljük. A 4. táblázat az első hét szakasz eredményeit összesítve 
mutatja be. A mátrix függőleges oszlopai a közvetlenül megelőző fúrás-minősí
tést, a vízszintes sorok pedig a fúrás révén ténylegesen meghatározott minősítést 
mutatják be. A lefúrt 102 fúrásnak kevesebb mint a fele igazolta csak az előzetes 

3. táblázat. Kiválasztott fúrások kategorizálása az előzetes információk alapján 
Table 3. Categorization of selected borehole sites based on prior information 

Kutatási szakaszok 
Fúrás 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 
száma 
H-2564 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
H-2557 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
Н-2556 ? ? ? ? ? 7 ? 7 ? ? 5 
Н-2555 ? 7 ? ? 7 7 ? ? ? ? 5 
Н-2554 ? (1) (1) 3 3 3 3 3 3 3 2 
Н-2553 ? (2) (1) 3 3 3 3 3 3 3 2 
Н-2552 ? (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Н-2551 ? (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 3 
Н-2550 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Н-2549 ? 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 
Н-2548 7 ? ? ? ? 7 ? 7 ? 7 S 
Н-2547 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Н-2546 7 5 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Н-2545 7 5 (4) (4) (4) (4) (4) (4) 4 4 
Н-2544 ? ? 5 7 ? ? 7 5 3 2 
Н-2543 5 5 5 7 ? 7 7 S 
Н-2542 5 5 5 ? 7 7 7 4 
Н-2541 ? ? 7 ? 7 7 5 2 
Н-2540 ? 7 7 ? 7 7 ? 2 
Н-2539 ? 7 7 9 ? 7 ? 4 

Jelmagyarázat: 1. produktívnak minősített terület, 2. produktív terület határa, 3. 
lehetségesnek minősített terület, 4. lehetséges terület külső határa, 5. improduktívnak 
minősített terület, ( ) extrapolálással minősített terület, ? nem kategorizált terület 
(hatástávolságon kívül ) , a vastag számok a fúrással észlelt kategóriáknak felelnek meg 

Legend: 1 area considered productive, 2 border of the productive area, 3 area considered possible, 
4 outer border of the possible area, 5 area considered improductive, ( ) area categorized by 
extrapolation, ? not categorized area, outside the range of influence, bold numbers correspond 
to the results of drilling 

várakozást, ami egyértelműen a még nem teljes megkutatottságot jelzi. Figye
lemre méltó az is hogy a pozitív eltérés a negatívoknál jóval több. Ugyanezt a 
számítást megismételtem a nyolcadiktól a tizenkettedik szakasz végéig lemé
lyített 101 fúrásra. Közülük 43 hozott az előzetes információval megegyező 
eredményt, 56 fúrásban az előrejelzésnél jobb lett és csak kettőben lett rosszabb 
az eredmény (produktívnak jelzett területrész lehetségessé minősült át). Ez a 
rendkívül pozitív eredmény azzal magyarázható, hogy a kutatást irányító 
geológusok egyre jobban megismerték a bauxittestek térbeli elterjedését és ennek 
alapján tűzték ki a soron következő fúrásokat. A 12. szakasz után kialakított 
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4. táblázat. A fúrások előzetes információinak értékelése a hetedik kutatási szakasz végén 
Table 4 Evaluation of prior information based on borehole results at the end of the 7th exploration stage 

Kategória Produktív Lehetséges Improduktív Sor összege 
terület terület terület 

Produktív terület 20 16 14 50 
Lehetséges terület 10 17 11 38 
Improduktív terület 0 2 12 14 
Oszlop összege 30 35 37 102 

készletszámítási térkép látható az 5. ábrán, amely jól szemlélteti a telep rendkívül 
bonyolult körvonalát. 

A kutatási hálózat érdemi besűrítése ellenére is maradtak a kimutatott bauxit
testeken belül olyan kisebb területrészek, amelyeken a fúrások körül felvett 
hatásterületek nem értek össze. Szigorú értékelést alkalmazva ezeket ki kellett 
volna hagyni a készletszámításból. Az előzetes információkra támaszkodva eze
ket is bevontam a készletszámításba, ahol ez teleptanilag indokoltnak látszott. 
Ezeken a helyeken minden esetben feltüntettem az általam feltételezett előzetes 

5. ábra. Készletszámítási térkép a 12. szakasz végén. Sötétszürke a „produktív" (leginkább elfogad
ható) terület, világosszürke a lehetséges terület 

Fig. 5 Base map of the resource assessment at the end of stage 12. Dark grey the productive area, light grey the 
possible area 

valószínűség mértékét. Erre mutat be példát a telep északnyugati részét ábrázoló, 
kinagyított 6. ábra. 

A kutatás eredményeképen a bauxittestek térbeli elrendeződésében egyfajta 
szabályszerűséget lehetett felismerni: A bauxittestek a legtöbb helyen észak-dél 
irányban elnyúltak és helyenként csak 15-30 méter szélesek. Véleményem szerint 
ezek lehettek a bauxit behordásának időszakos (árvízi) medrei. A terület keleti 
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6. ábra. A 12. készletszámítás kinagyított északnyugati részlete a bauxitvastagság 15 méteres 
hatástávolságának feltüntetésével 

Fig. 6 Enlarged northwest part of the base map with indication of the areas of influence (range of influence of 
bauxite thickness 15 m) (12th stage) 

oldalán található „meder" pedig közvetlenül összefügg a cseresi telep keleti 
részével. 

A bányászat számára a bauxittestek lehatárolása, körvonaluk alakulása igen 
fontos. Ezért az ilyen szeszélyes elhelyezkedésű bauxittestek esetében legalább a 
fúrást megelőző két (esetleg három) szakaszban lenne kívánatos a ténylegessel 
megegyező eredményt kapni. Ott ahol a területrész minősítése hirtelen meg
változott megfontolandó néhány kiegészítő fúrás lemélyítése. Az előzetes 
információk és valószínűségek tehát elősegítik a fúrások helyének optimális 
kijelölését és a megkutatottság mértékének helyes megítélését. Vizsgálati terüle
tünkön a 12. szakasz után még négy olyan sáv maradt, ahol a bauxittestek 
lehatárolása csak extrapolálással történt. Ezeken a helyeken további fúrások 
lemélyítését tartom szükségesnek. 

Különösen szeszélyes vastagságeloszlás esetén célszerű a leginkább válto
zékony területrészekre a fajlagos (egy méterre eső) vastagságváltozást is kiszá
mítani. Ez bizony sok figyelmet és időt igénylő értékelés, de eredményei sokban 
segíthetik a bányászatot. A jelen esetben harminc fúráspárra számítottam ki a 
fajlagos vastagságváltozást. A legnagyobbak a következők: 

H-2435 - H-2422 között 2,88 méter vastagságváltozás esik 1 m távolságra 
H-2435 - H-2190 között 2,30 méter 
H-2435 - H-2441 között 2,23 méter 
H-2424 - H-2178 között 1,76 méter 
H-2435 - H-2431 között 1,33 méter 
H-2478 - H-1458 között 1,26 méter 
H-2436 - H-2427 között 1,14 méter 
H-2473 - H - 1 4 5 5 között 1,06 méter 
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Azt, hogy egy fúrás körül a fajlagos vastagságváltozás mértéke irányoktól 
függően mennyire eltérő lehet, jól szemlélteti a 7. ábra. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy a hatástávolságon túl ezek a számértékek sem érvényesek, ahogy ezt az 
ábrán is feltüntettem. Véleményem szerint az ilyen mértékű vastagságváltozások 
érdemi akadályt jelentenek a fejtések telepítéséhez. Ilyen helyeken is indokolt
nak látszik néhány pótfúrás lemélyítése, vagy a bányászati feltárás során megfe
lelő földalatti kutatás elvégzése. 

Az itteni kutatás összességében eredményesnek tekinthető, mert a lemélyült 
237 fúrás 47%-a produktív lett, elérte a számbavételi határt. További 17% is 
kimutatott szorosan vett bauxitot, de csak 2,0 méternél kisebb vastagságban. A 
fúrások 30%-ában csak agyagos bauxitot és bauxitos agyagot találtak és 5%-ában 
csak bauxitos agyagot. Végül egyetlen fúrás lett csak meddő. 

A teleptani modell ellenőrzése 

A fenti értékelések mind csak egyfajta közelítést jelentenek, attól függően, hogy 
a teleptani modell mennyire felel meg a valóságnak. Szerencsére a 2003-ban 
megindult bányászati feltárás annyira előrehaladt, hogy egyes teleprészek már 

lefejtésre is kerültek. Ugyanitt a 
vágatokban főte-, talp- és oldalfúrásokat 
végeztek öt méterenként és a kapott 
bauxitmintákat méterenként megele
mezték. Ezek az eredmények, továbbá a 
vágatokban végzett bauxitföldtani meg
figyelések és résmintázás lehetővé 
tették egy a telep északnyugati szélén 
található teleprész részletes kiérté
kelését. Ezt mutatja be a 8. ábra. Ezen 
csak a vágatokat és a lefejtett területet 
mutatom be. A bányabeli fúrások 
feltüntetése az ábrát áttekinthetetlenné 
tette volna. Megszerkesztettem viszont 
az összes kutatási adat figyelembevéte
lével a szorosan vett bauxit 2 méteres 
vastagságvonalát, ami a számbavételi 
határnak felel meg. A fuzzy módszerrel 
felvett produktív és lehetséges telep
határokat is feltüntettem a 12. szakasz 
befejezése utáni állapotnak megfelelően 
(9. ábra). 

Jól látszik, hogy a készletszámítás során felvett produktív terület az ENy-i 
sarok kivételével mindenütt a telep tényleges kiterjedési határán belül van. A 
telephatár rendkívül kacskaringós, de túlnyomó részt a „lehetséges" területsávon 
belül húzódik, néhány helyen túl is terjed rajta. A lefejtett terület határa döntően 
ezt a kétméteres telephatárt követi, néhány helyen szintén kissé túl is terjed rajta. 
Az is jól látható, hogy a hagyományos távolságfelezéssel történő lehatárolás 

hatástávolság 

7. ábra. Fajlagos (egy méter távolságra eső) 
bauxitvastagság változások egy kiválasztott 
fúrás körül a legközelebbi fúrásokra vonatko
zóan. A kör a bauxitvastagság hatástávolságát 
jelzi 

Fig. 7 Specific rates of changes of bauxite thickness 
around a selected borehole. The circle indicates the 
area of influence 
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8. ábra. A vágatok és a lefejtett terület a telep nyugati részén a két méteres bauxit vastagság-vonal 
feltüntetésével 

Fig. 8 Galleries and excavetad area at the western part of the deposit, with indication of the 2 metres bauxite 
thickness line 

formális, mert számos esetben a tényleges telephatár teljesen megközelítette akár 
a szélső produktív, akár a szélső improduktív fúrásokat. A fuzzy készletszámí
tásnál alkalmazott lehatárolási elvek tehát reálisak, együttesen valós készlet 
meghatározást tesznek lehetővé. A teleptani modell tehát etekintetben reális. Az 
érctestek vertikális elhelyezkedése igen szabálytalan és etekintetben a térbeli 
változékonyság a modellnél kissé nagyobb. 

Következtetések 

Véleményem szerint egy szilárd ásványi nyersanyagtelep felszíni fúrásos 
megkutatása során célszerű minden 10-20 fúrás lemélyítése után új készlet
számítási alaptérképet készíteni a fentiekben kifejtett fuzzy metodikával és a 
vagyon mennyiségét kiszámítani. A kutatás előrehaladásával párhuzamosan 
célszerű a korábbi szakaszok során kialakult térbeli képet, minőségeloszlást és 
vagyont a legújabb eredményekkel összevetni. Az előzetes valószínűségek 
változása a kutatás előrehaladásával jól értékelhető és ez hasznos információt 
jelent a további fúrások kijelöléséhez. 
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9. ábra. A 12. készletszámítási terület és a bányában észlelt 2 méteres bauxitvastagság összevetése (a 8. 
ábrával megegyező területrész) 

Fig. 9 Comparison of the resource assessment at the end of the 12th stage and the 2 metres bauxite thickness line, 
constructed from the mining boreholes and excavation 

Azt hogy a kutatást mikor érdemes lezárni több tényező együttese szabja meg 
és nem egyetlen mutató (pl. készletkategória). Ilyenek: 

1. A vagyon mennyiségének bizonytalansága (relatív %-ban kifejezve). 
2. A vagyon fő minőségi mutatóinak bizonytalansága (ugyancsak relatív %-ban). 
3. A telep területének és körvonalának stabilitása a legutolsó 2 -3 szakaszban. 
4. A bányászatot leginkább befolyásoló tényezők (pl. vastagságváltozás, szint

magasságváltozás) mennyiségi értékelése és lokalizálása a telepen belül. Ide 
sorolom a hidrogeológiai és a kőzetmechanikai tényezőket is. 

5. Figyelembe kell venni a teljesen véletlenszerű fúrási eredmények lehető
ségét is, pl. ércvastagság - ami a kutatások kezdeti szakaszában az ásványvagyon 
érdemi túl-, ill. alábecsléséhez vezethet. Ennek szerepe a kutatás előre
haladásával fokozatosan csökken, sőt teljesen megszüntethető. Ez is egyik 
kritériuma lehet a teljes megkutatottságnak. 

Mindezek a szempontok a fuzzy elmélettel számszerűsíthetők. A döntésre 
nincs, nem is lehet általános séma, mert a felsorolt tényezők nem egyidőben 
stabilizálódnak. így a jelen esetben elsőnek a bauxit vegyi összetétele, majd a 
bauxit mennyisége, ezután a telep körvonala és végül a bauxittestek térbeli 
elhelyezkedése vált egyre inkább ismertté. A teljes megkutatottság elérése után 
lehet a felszíni kutatást befejezni, ill. a felszín alatti, bányászati kutatással lehet 
felváltani. 
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A nyersanyag piaci értéke, a bányászat fajlagos költségessége, valamint a 

beruházó megítélése (mekkora kockázatot hajlandó elfogadni) dönti el, hogy a 

felszíni kutatást mikor kívánja lezárni. A geológus és bányász szakemberek fela

data, hogy a veszélyforrásokra és a bizonytalanságokra felhívja a beruházó 

figyelmét. 
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