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XII. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE – ÁSVÁNYVAGYONBECSLÉS előkészítése

1. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A mérések, észlelések és kontrollmintázások eredményeinek megérkezése után ezek értékelése következik. Az értékelés
nagy körültekintést, matematikai felkészültséget és megfelelő adatelőkészítést igénylő művelet. Részletes információkat
tartalmaznak a fejezet végén felsorolt, ajánlott forrásanyagok.

A nyersanyagkutatási program esetében a legfontosabb feladat azoknak a kérdésnek a megválaszolása, hogy

1. az ásványi nyersanyagkutatás sikerrel lezártnak tekinthető-e, azaz a munka folytatandó, a kitermelés engedélyeztetésével,
vagy
 

2. az eredmény negatív, azaz a kutatás nem hozott eredményt, a területet lezárni, az eredményeket archiválni kell, vagy
 

3. nem elégségesek az adatok a döntéshez, a kutatást folytatni kell.

Amennyiben a kutatást – annak bármelyik szakaszában – befejezzük, sor kell, hogy kerüljön az értékelésre, attól
függetlenül, hogy a várható eredmény pozitív vagy negatív lesz-e. A kutatások története azt igazolja, hogy a sikeres
kutatások zöme a korábban sikertelennek tekintett kutatások adatain indult. Természetesen a lezáró dokumentálás tartalma
és terjedelme más lesz egy kezdeti szakaszban leállt sikertelen kutatás és egy bányanyitásig vezető, teljes kutatási program
lezárásakor.

eredmények előkészítése értékelésre – ellenőrzés (validálás)

Az adathalmaz ebben az állapotban szükségképpen kevert, úgy a lehetséges hibák mérete, mint az ismeretesség térbeli és
jellemzők szerinti eloszlása esetében. Elsőként az adatokat rendezni, minőségüket pedig ellenőrizni kell a kiindulási
modellel való összevethetőség érdekében.

A rendezés első tennivalója az összes mintavétel helyének, dokumentációja helyességének felülvizsgálata. Ez kiterjedtebb
kutatási programok esetében több tízezer minta áttekintését teszi szükségessé. Célja a szükséges adatok meglétének
számbavétele, illetve a hibás adatok kiemelése az adatbázisból, ezek törlése, ismételt vizsgálata, javítása.

A kutatás menete során a munkát végző személyek eltérő képzettsége, illetve az ismeretek gyarapodása miatt a minták
jellemzésére használt fogalmak, nevek változhattak. A második tennivaló az olyan eltérések kiszűrése, illetve az összes
minta dokumentációján való végigvezetése, amelyek ebből az időbeli változásból származnak.

Az értékek mérésénél használt különböző mértékegységeket, kimutatási határokat stb. egységes formában kell kifejezni.

2. STATISZTIKAI FELDOLGOZÁS

A sokaságból (pl. nyersanyagtest) vett minták (pl. fúrási minták) száma igen jelentős lehet. Az 1965-1980 között lezajlott
recski mélyszinti érckutatások során mintegy 200000 mintát vettek, s ezekben 1-8 minőségi paramétert mértek, így az
együtt értékelendő adatok száma egymillió körül volt. A nagyszámú adat alkotta információ értékelésére különböző
statisztikai eszközök lehetségesek. Ebben az esetben is igaz, hogy a statisztika csak szerszám, ha a kiinduló feltételezés (a
földtani modell) rossz, a becslés hibáján a gondosan elvégzett statisztikai vizsgálat sem javíthat. A hagyományos statisztikai
eljárások egymástól független, véletlenszerű eloszlású változók vizsgálatára alkalmasak. A független és véletlenszerű
kiválasztás követelménye a földtani mintázásban legtöbb esetben valójában nem teljesül. Az adatgyűjtésben a nem
véletlenszerűen elhelyezkedő feltárásokra vagyunk utalva, és nem férhetünk hozzá akármikor és akárhol a vizsgálandó
anyaghoz. Ezen a mintavételezés ügyes tervezésével enyhíthetünk ugyan, de amit figyelembe kell vennünk. Egyébként a
térbeli eloszlás megismeréséhez általában előnyösebb, ha a mintavételezés nem csupa független méréssel, hanem
szisztematikusan – például hálózatba telepített fúrásokkal – történik, mert ezzel csökkentjük annak az esélyét, hogy egy
bizonyos méreten felüli, összefüggő nyersanyagtelep elkerülje a figyelmünket.

Reprezentativitás

Térjünk vissza a paraméter adott sokaságban kialakult, illetve a mintában szereplő mért értékeihez. Utóbbiak alapján
szeretnénk az egész sokaságra érvényes becslést adni. A becslés mindig arra vonatkozik, hogy mekkora valószínűséggel
vesz fel a paraméter egy-egy értéket (ha diszkrét változó, mint pl. legalább 1 karátos gyémántkristályok száma 1 tonna
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kimberlitben), illetve esik egy-egy értéktartományba (ha folytonos változó, mint pl. metántartalom 1 m  földgázban). A minta
természetesen mindig véges számú diszkrét értékből áll, amelyekre tudunk valamilyen eloszlásfüggvényt illeszteni. Ennek
lehetőleg olyan jellegűnek kell lennie, amilyen jellegű eloszlás a sokaságban is várható. Ezt természetesen akkor tehetjük
meg, ha tudjuk, milyen kapcsolatban áll a paraméter mintabeli és sokaságbeli eloszlása. Ha a kapcsolat ismert – egyszerű
esetben: a két eloszlás a mérés hibájától eltekintve azonos –, akkor a minta reprezentatív.

A reprezentativitás szempontjából mind a sokaság, mind a minta helyes megválasztása számít. Lehetőleg olyan sokaságot
kellene választanunk, amely homogén a paramétert kialakító földtani folyamatok szempontjából. Egy szkarnban pl. a
kalcium eloszlása várhatóan más eloszlást fog követni az endo- és az exozónában, sőt a fluid fázisból kicsapódó fémek
eloszlása szempontjából sem feltétlenül elhanyagolható a mellékkőzet (mészkő vagy magmatit) hatása – többek között
lehetséges, hogy más ásványfázisokba fognak beépülni.

Homogenitás

Az, hogy a kőzettesteket homogénnek tekinthetjük-e, lépték kérdése. A fémtartalom például ásványokba épülve található
meg bennük, tehát az ásványszemcsék léptékében a kőzet – hacsak nem tökéletesen monomineralikus [1] – bizonyosan
inhomogén. Az ásványszemcsék léptéke persze egészen más méretet jelent egy agyag és egy pegmatit esetében. Egy
polimikt konglomerátumnál pedig már a kavicsok méretének léptékében is biztosan fennáll az inhomogenitás. Witwatersrand
konglomerátumából pl. egy meddő kavics töredéke alapján elhanyagolható aranytartalmat mutathatnánk ki, az aranytartalmú
cementbe találva ellenben a teljes kőzetanyagra vonatkozónál jóval magasabbat. Egy másik jellemző – mondjuk ugyanazon
kőzet repedezettsége, díszítőkő-nyersanyagként tekintve rá – szempontjából ugyanakkor a kivágandó tömbök léptékében
kell homogenitást biztosítani. Ez általában úgy érhető el, hogy a mérést a változékonyság kérdéses léptékénél
nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű (tömegű, térfogatú, felületű) anyagon végezzük el.

A nagy mennyiségnek persze megvan a maga hátulütője. Nehéz, sőt olykor fizikai képtelenség kellő számú mérést végezni,
hiszen a vizsgálandó sokaság hozzáférhető része is véges mennyiségű. Az inhomogén sokaságokban továbbá a többféle
eloszlás összeadódik. Ez az összegződés igen sok esetben elkerülhetetlen, mert térben nem tudjuk szétválasztani ezeket a
hatásokat, és a minta egyes elemeibe óhatatlanul belekerül több is, akár mindegyik. Az összegződő eloszlások eredőjének a
jellege, függetlenül attól, hogy az eredeti eloszlások jellege milyen volt, folytonos esetben a normális, diszkrét esetben a
Poisson-eloszlás felé tart – de ahhoz, hogy jó közelítéssel el is érje, sok független hatásnak kell összegződnie.

A becslés közvetlenül nem a teljes eloszlásfüggvényre, hanem egyes eloszlásparaméterekre szokott vonatkozni,
legfőképpen a várható értékre és az attól való eltérést megtestesítő szórásra. Ha reprezentatív mintával rendelkezünk,
kézenfekvően a mintabeli értékek kiszámítása a legjobb elérhető becslés a sokaságra nézve. Ahhoz viszont, hogy torzítatlan
becslést adjunk, megint csak szükség van az eloszlás jellegének az ismeretére: meg kell vizsgálni, hogy tekinthető-e egy
bizonyos fajta, pl. normális eloszlásúnak a minta. Ezt hipotézisvizsgálattal tehetjük meg. Sokszor azonban nem elég az adat
az eloszlás jellegének a felismerésére, vagy a mérési hiba elfedi a valódi eloszlást; tipikus eset, amikor a vegyelemzési
adatok jelentős része a kimutatási határ alatti koncentrációt jelez. Szerencsére vannak olyan módok is az
eloszlásparaméterek becslésére, amelyek alig függenek az eloszlás jellegétől; a várható értékre ilyen pl. a medián
behelyettesítése. Az ilyen becsléseket nevezik robusztusnak. Persze ha a fentebbi példában az adatok több, mint fele
kimutatási határ alatti, akkor a medián is az lesz, vagyis a robusztus becslés sem mindig kivitelezhető.

Végül, de nem utolsósorban, a vizsgált paramétereink más változóktól való függésének a feltárásáig (a regressziófüggvény
felírásáig) is eljuthatunk. A nyersanyagkutatásban legfontosabb tényezőváltozók a térkoordináták. A geostatisztika
fogalomkörébe ennek az összefüggésnek a keresésére szolgáló módszerek tartoznak.

Összegzésként érdemes megjegyezni, hogy a statisztika a nyersanyagkutatás számára nemcsak hasznos, hanem egyenest
nélkülözhetetlen eszköztárat ad, de az eszközök felhasználása előtt – mint a matematika más területein is – végig kell
gondolni, hogy teljesülnek-e az alkalmazhatóság feltételei. Egy matematikai eredmény csak annyiban lehet helyes és
pontos, amennyiben a kiinduló adatok és feltevések helyesek és pontosak voltak. Ha ezt nem tudjuk biztosítani, akkor
inkább mondjunk le az eszközök használatáról, mert az eredmény megtévesztő lehet: látszólag igazol valamit – hiszen
kiszámítottuk –, ami valójában nem létezik, vagy nem úgy létezik, ahogyan elképzeltük.

A minőségmeghatározás pontosságának és hibájának ellenőrzéséhez a minőségbiztosítási minták elemzési eredményeinek
értékelését kell elvégezni. A terepi mintavétel és a mintaelőkészítés során a mintafolyamba beépített ellenőrző minták
segítségével lehet a minőségmeghatározási technológia és eljárások jóságáról meggyőződni.



12.1 ábra:  Az ellenőrző mérések (fekete pontok) szórása az elsődleges minták középértéke (belső vörös kör origója) körül
A bal  oldali  ábrán a mérési  sorozat ellenőrzésének eredménye: kis hiba, gyenge megismételhetőség. A jobb oldali  ábrán a kis
hiba mellett jó  megismételhetőség jellemzi  a  sorozatot. Az eredeti elemzések során kapott értékek elfogadhatók.

12.2 ábra:  Az ellenőrző mérések (fekete pontok) szórása az elsődleges minták középértéke (belső vörös kör origója) körül
A bal  oldali  ábrán a mérési  sorozat ellenőrzésének eredménye: nagy hiba, gyenge megismételhetőség. A jobb oldali  ábrán a
nagy hiba mellett jó  megismételhetőség jellemzi  a  sorozatot. Az eredeti elemzések során kapott értékek nem elfogadhatók.

Minőségbiztosítás

Az előző fejezetekben is hangsúlyoztuk, hogy a mintavétellel, a minták kezelésével, kisebbítésével, a különféle elemzési és
értékelési eljárásokkal változó méretű hibákat követünk el a becslés folyamata során, ezek a hibák összeadódnak, és
torzítják a kapott eredményeket. A hibafajták jó része kezelhető úgy, hogy ismert elméleti eloszlást (leggyakrabban normális
eloszlást) követő, folytonos valószínűségi változónak tekintjük azokat. Ezt főképpen akkor tehetjük meg jogosan, ha a
mintában szereplő mérések száma nagy, a minta elemeit (a mérési helyeket) pedig egymástól függetlenül, véletlenszerűen
választottuk ki. A nem szisztematikus hibák esetén ezel várható értéke 0, és normális eloszlás esetén így az elméleti
szórásuk a legfontosabb jellemzőjük, amit standard hibának szoktak nevezni – minél nagyobb az adatok száma,
valószínűleg annál közelebb van a tényleges hiba ehhez az értékhez.

A kontrollminták eredményeit az eredeti minták elemzési értékeivel összevetve mindig kapunk eltéréseket. Ezeknek az
eltéréseknek a különböző ellenőrző mintatípusokban való megjelenése alapján következtethetünk arra, hogy a minőség
meghatározást befolyásoló hiba a technológiai sor melyik szakaszán történt.

A terepi duplikátumminták a mintavétel után teljesen azonos előkészítési, kisebbítési és elemzési eljárásokon mennek át,
mint a hozzájuk tartozó elsődleges minták. Ezek eltérései alapján a természetes változékonyságot, illetve az ehhez
kapcsolódó mintavételi hibákat ellenőrizzük.



A standard minták összetétele nagy pontossággal ismert, és nem mennek át a mintavétel, előkészítés technológiai
folyamatain, ezekkel a mintákkal a laboratóriumi elemzés jóságát ellenőrizzük.

A blank minták összetételét úgy választjuk meg, hogy ezek ne tartalmazzanak egy megadott szint feletti koncentrációban
(riasztási határ) olyan komponenseket, amelyekre a minőségi becslést végezzük.

Az előkészítési duplikátumminta egyazon terepi mintából készített, s azonos előkészítési, elemzési eljárással vizsgált
minta. Az eredeti és a duplikátum összehasonlításával a mintaelőkészítés során fellépő hibák mértékét becsülhetjük.

Az analitikai duplikátummintát ugyanazon anyagminta elemzésre előkészített porított, ún. alikvot almintájából vesszük és
küldjük elemzésre a laboratóriumba. Az összehasonlító vizsgálat az elemzési pontosság időbeli ingadozására ad becslést.

Általános szabályként az mondható el, hogy

ha egy standard minta elemzése 3 SD (háromszoros sztenderd hiba) különbséget mutat a középértékhez képest, a
sorozat hibás,
 
ha két szomszédos standard minta elemzése 2 SD -nél nagyobb különbséget mutat a középértékhez ugyanazon irányban,
a sorozat hibás,
 
ha egy blank minta a riasztási határnál nagyobb értéket mutat, a sorozat hibás,
 
ha a mintaelőkészítési duplikátumminták értéke +/-20 %-nál nagyobb relatív hibát hordoz, a sorozat hibás,
 
ha az analitikai duplikátumminták értéke +/-10 %-nál nagyobb relatív hibát hordoz, a sorozat hibás.

A hibás sorozatot meg kell ismételni, általában a két eltérést mutató kontrollminta közötti mintasorozaton.

12.3 ábra:  Külső ellenőrző laboratóriumban végzett  mérések összevetése az elsődleges eredményekkel
Az egyezés jó, az elfogadható hibahatáron belül  van.  Oyu Tolgoi rézérckutatási  program, Mongólia,  Ivanhoe Mines, 2008.

3. A FÖLDTANI MODELL MÓDOSÍTÁSA

Mielőtt az eredmények kvantitatív értékeléséhez eljutnánk, először vissza kell lépni a kiindulási földtani modellhez. Azzal a
céllal történik ez, hogy ismételten ellenőrizzük, az újonnan kapott adatok a modell helyességét igazolják, azzal nincsenek
ellentmondásban. Ez nagyon fontos lépés, hiszen a következőkben már a földtani modell alapján történik az adatfeldolgozás
ezt követő lépéssorozata.

A kiindulási modellhez képest az esetek többségében nagyszámú, annak látszólag ellentmondó vagy új adatokkal
kiegészítő információt kell értékelnünk. Ezeket kell tér- és időbeli felbontásban, nyersanyagtípusok szerinti tagolásban



rendezni. Ezen a ponton előtérbe kerülnek a minőségi meghatározásokon túl egyéb, szerkezeti, ásványtani, rétegtani,
geokronológiai információk is.

Számos nagy nyersanyagelőfordulás felfedezése azon alapult, hogy az előzetes értékelések ellentmondtak az ismert
modelleknek, rést találtak a korábbi értékelésen. Az egyik ilyen hazai példa volt a recski Lahóca aranyérc-előfordulásának
felfedezése 1994-ben. A korábbi ércesedési modell szerint az előfordulás szabálytalan, véletlenszerű formákat alkotó
enargitos tömzsök formájában dúsult rézércesedésként volt ismert, amelyhez az arany melléktermékként társult. Az 1994-
ben kezdődött, 1997-ban zárult kutatás során mutattuk ki, hogy az aranydúsulás a rézércesedéstől független, annál
nagyobb területre terjed ki, és az epitermális HS teleptípushoz tartozik, amelynek lényeges járulékos eleme a korábban
ismert enargitos rézércesedés. Az új modell alapján az aranyérctesteket a korábban ismert rézérctesteknél jóval nagyobb
kiterjedésben lehetett számbavenni, s a területen korábban ismert mintegy 3 millió tonna rézérc helyett a megismert
ásványvagyon egy nagyságrenddel, 37 millió tonnára nőtt, az Au-tartalom mellett kevésbé jelentős Cu-dúsulással.

4. KIEMELÉS – A NYERSANYAGTESTSZAKASZOK KIJELÖLÉSE

Az ellenőrzött minőségű dúsult mintaszakaszok további értékelése azzal a céllal történik, hogy ezekkel a szakaszokkal
igazolni tudjuk a nyersanyagtest meglétét és a mintavételi helyek közötti folytonosságát.

A nyersanyagtestbe tartozó szakaszok kijelöléséhez az szükséges, hogy előzetes szűrési feltételeket állapítsunk meg,
amely teljesülése esetén az értékelt mintaszakasz – a paraméterei alapján – a nyersanyagtestbe tartozik.

A következőekben ezekről lesz szó.

Minimális vastagság – szélesség

Belátható, hogy a haszonanyagot alkotó ásványos összetevő kristályszemcsék formájában való jelenléte esetén
megfelelően kis méretű anyagminta vételével tetszőlegesen jó minőségi értéket kapunk (egy kisméretű dúsérces
kalkopiritdarab kémiai összetétele közelít a kalkopirit ideális kémiai összetételéhez, 34,5 % Cu-tartalommal). Ez azonban
nem lesz reprezentatív a nyersanyagtest átlagminőségére. A tervezhető bányászati módszerek számára csak bizonyos
méreten felüli nyersanyagtestek kezelhetőek a technológiában. Ezért a kutatási programokban előre megválasztják azokat a
minimális méretparamétereket, amelyeken belül számított várható minőségi átlagérték lesz a meghatározó a test
kijelölésekor.

A méreteket tekintve nagyok az eltérések. A középkori bányászatban 0,7-0,8 m vágatmagasságot és fejtésmagasságot
alakítottak ki. A modern dél-afrikai bányászatban 1,2 m fejtési magasság is elfogadott volt. A 20. sz. közepén a magyar
teléres ércbányászatban 1,2-1,5 m telérszélesség volt az elfogadható minimum. A tervezett recski ércbányászatban 2,0 m
minimális vastagsági érték mellett történt a számbavétel. A későbbi tömegtermelésre történő áttervezéskor 5,0 m minimális
vastagsági értékekkel kalkuláltak a porfíros rézércek érctestei esetében. A modern kőbányászatban általában egy fejtési
padvastagság (5-10 m) az elfogadott minimális számbavételi méret. A mátraaljai lignittermelésnél a telepvastagság 6-8 m.

Mivel a legtöbb esetben több elemi minta összegezve ad egy minimális számbavételi vastagságot, az egy számbavételi
szakaszba tartozó elemi mintákat a teljes mintasorozatból kell kiválasztani. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a
minőségi vágási határt, a behígítandó közkő maximális mértékét és a kifelé hígítás feltételeit.

Minőségi vágási határ (cut-off) és szerepe a nyersanyagtest kijelölésében

A hasznos komponensek a nyersanyagtestben kedvező földtani folyamatok során dúsulnak fel. A teleptípusok egy részében
a nyersanyagtest és a körülvevő meddő kőzetek határa éles, további tagolásnak nincs műszaki/gazdasági alapja (pl. egy
üledékes környezetbe nyomult szubvulkáni andezittestben kialakított kőbánya nyersanyagvagyona esetében).

Más esetekben a hasznosíthatónak tekinthető dúsulás a befogadó földtani szerkezetben fokozatosan alakult ki, egy
súlyponti centrum körül, melyet alacsonyabb minőségű dúsult környezet vesz körül. A földtani, geokémiai stb. értelemben
jelentkező dúsulás a későbbi kitermelés számára nem jelent egyúttal mindig kinyerhető nyersanyagtestet is, ehhez további –
gazdasági, technológiai stb. feltételek figyelembevétele szükséges. Mivel a földtani tényezők mellé ekkor gazdasági
paraméterek is belépnek, a vágási határ kijelölése ezektől is függővé válik, és idővel változhat a gazdasági környezet, illetve
az elérhető kitermelési technológia megváltozása esetében.

A legtöbb ásványi nyersanyagra olyan adatbázisok állnak rendelkezésre, amelyek a termelési módok, a piaci kereslet, a
feldolgozási technológiák, az adózás függvényében mutatják be a kitermelés eredményességét. A vágási határt általában
összehasonlító alapon állapítják meg, lehetőleg úgy, hogy hosszú távon biztonsággal közelítse meg egy adott nyersanyag
haszonnal termelhető méret/minőség határfeltételeit.



12.4 ábra:  Egy urániumérctest  különböző körvonalai  eltérően választott határminőségeknek megfelelően
A mályvaszínnel  kitöltött kontúr  a  250 ppm U3O8-nál  gyengébb minőség esetén, a  vörös színnel kitöltött kontúr  a  250 ppm U3O8 határminőségnél jobb

minőség esetén jelzi az érctestet.  Langer  Heinrich, Namíbia

A fenti ábrán egy földtani értelemben vett nagyobb dúsulási zónában a vágási feltételek alapján kijelölt nyersanyagtest
modellje van. Láthatjuk, hogy a test mérete a gazdasági/technológiai adatokon alapuló döntés függvénye.

Az alábbi táblázat egy aranyérckutatás nyersanyagharántolásai adatait tartalmazza. A táblázat fúrási számokkal jelzett sorai
(pl. TL0838) az érces intervallum 3 g/t Au vágási határértéken számított átlagminőségeit adják, az alatta lévő sorok
(including) az ebbe a szakaszba befoglalt jobb minőségű részszakaszok elemzési értékeit.

Drill Hole From (m) To (m) Int (m) Au (g/t) Ag (g/t) Zn (%) Pb (%)

TL0838 147,00 150,00 3,00 2,78 4,1 0,10 0,04

including 148,00 149,00 1,00 6,59 7,9 0,28 0,08

TL0839 254,25 258,00 3,75 4,93 4,8 0,08 0,05

including 254,25 255,00 0,75 21,87 21,4 0,33 0,15

TL0840 257,00 260,50 3,50 5,63 96,1 0,72 0,22

including 259,00 259,50 0,50 28,08 567,8 4,71 1,45

TL0841 188,00 190,00 2,00 5,00 17,0 0,36 0,09

including 189,00 189,50 0,50 17,70 62,0 1,39 0,32

TL0844 142,50 144,00 1,50 14,76 10,3 0,06 0,11

including 142,50 143,00 0,50 43,11 27,1 0,16 0,27

TL0845 97,40 97,70 0,30 7,99 0,5 0,02 0,02

and 102,10 103,00 0,90 5,14 38,4 1,15 0,91

including 102,10 102,35 0,25 12,98 122,8 2,90 3,02

TL0846 110,00 111,50 1,50 4,35 16,6 0,02 0,01

including 110,00 111,00 1,00 6,09 22,5 0,02 0,01

TL0847 239,07 239,80 0,73 10,69 51,4 0,31 0,30



TL0851 538,00 538,80 0,80 6,96 8,3 0,17 0,02

12.1 táblázat: Egy aranyérckutatás elemzési eredményeinek táblázatos bemutatása [i]

A táblázat minden fúrásból  felsorol  egy összevont nagyobb szakaszt, majd alatta  kiemelten említi mintaszám szerint a  legjobb minőségű rövidebb szakaszokat

A minőségi vágási határ mindenkori a bányászati tervezés egyik súlyponti, optimalizálást legjobban befolyásoló kérdése. Az
alábbi ábrán láthatunk egy Pb-Zn érctelepre vonatkozó adatsort, amelynél a vágási határt a Pb+Zn % arányában 4, 6, 8, 10
% között változtatták. Az ásványvagyon ennek megfelelő változását (átlagminőség növekedése, tömeg csökkenése)
mutatják be a görbék a pontszerű minták (points) illetve az ezek körül krigeléssel képzett nagyobb 10x10x10 m blokkok
eloszlására.

12.5 ábra:  Egy Pb-Zn érctelep tömegének százalékos arányban mért csökkenése (függőleges tengely) és átlagos Pb+Zn tartalmának növekedése a
határminőség 4-6-8-10-12 % Pb+Zn értékei  (felső görbe: pontelemzések,  alsó görbe: blokkátlagértékek)  esetében

5. AZ EREDMÉNYEK MEGJELENÍTÉSE

Az értékelés után az eredményeket olyan formában és összefüggésekben kell megjeleníteni, amelyek alapján a kutatás
eredményességére vonatkozó döntések és a további tervezési lépések más, ezzel foglalkozó szakemberek számára akkor
is érthetőekké válnak, ha a kutatást végzőkkel személyesen nem tudnának kapcsolatba lépni. Ilyen eset gyakori, sokszor
megtörténik, hogy egy további fejlesztés egy évekkel korábban befejezett, esetleg más cégek által végzett kutatási
eredményeken alapul.

Szöveges jelentések

Az eredmények összefoglalásának hagyományos módja a kutatási jelentés.

Ezekben a jelentésekben három fő résznek kell megjelennie:

a kutatásokra alapot adó korábbi ismeretek összefoglalása;
 
az elvégzett munkák ismertetése;
 
az eredmények értékelése.

Jelentősen megkönnyíti a jelentés kezelhetőségét, ha olyan vezetői összefoglalót készítünk, s illesztünk a jelentés elejére,
amely a földtani részletekhez nem értő döntéshozóknak kiemeli azokat a kritikus pontokat, amelyekre a távlati lépéseket
meghatározó döntésüket alapozhatják.

A kutatási jelentések általában bizalmas kezelésű dokumentumok, hiszen a bennük foglalt adatokból mások is gazdasági



 

előnyt szerezhetnének, a kutatási kockázatok felvállalása nélkül. Mivel a jelentések a lelőhelyhez tartoznak, az
ásványkincsek pedig közösségi tulajdonban vannak, sok állam kötelezővé teszi a jelentések állami adattárazását, amelyeket
így később megtalálhatunk egy-egy lelőhely adattári anyagai között.

Táblázatok, listák, diagramok

A jelentésekben a szöveges elemzéseket adatok, illetve adatokon alapuló összefoglaló értékelési eredmények támasztják
alá. A nyersanyagkutatási programokhoz tartozó adatok a legteljesebb, változatlan formában táblázatokban, listákban
jeleníthetők meg. A jelentések szövegtörzse általános esetben csak a legfontosabb összefoglaló adatsorok megjelenítését
tartalmazhatja ilyen formában az áttekinthetőség jelentős romlása nélkül. Ezért az ún. alapadatokat – azaz pl. az egyedi
mérések, elemzések eredményeit – gyakran mellékletekként illesztjük a jelentés szövegétől elkülönülve. Fontos szerkesztési
elv, hogy minden táblázatra, listára és ábrára a szövegben hivatkozni kell, s beilleszteni ezek tartalmát az értelmezésbe.

Diagramok

A táblázatban foglalt adatok közötti összefüggésekre hatásosan mutathatnak rá az adatokból szerkesztett diagramok. Ezek
sokfélék, vonatkozhatnak egy vagy több változó adatsoraira.

A gyakori egyváltozós diagramábrázolások:

oszlopdiagram
 
sávdiagram
 
kördiagram
 
vonaldiagram

12.6 ábra:  Egy vasérctelep mintái sűrűségeloszlásának gyakorisági  diagramja.  Lake Giles, WA Ausztrália
A sűrűség középértéke 3,268 g/cm3, a  minimális és maximális  értékek 5,523 és 0,817.



12.7 ábra:  Vonaldiagram – szemcsenagyság-eloszlás (szitaelemzés) ábrázolása
A függőleges tengelyen az adott  szemcseméretnek megfelelő  szitán fennmaradt anyag százalékos mennyisége,  a
vízszintes tengelyen a szemcseméret látható logaritmikus skálán.

Egy változó értékkészletének jobb jellemzésére (középérték, szórás, szélsőértékek) alkalmazzuk az ún. dobozdiagramokat
(boxplot diagramokat).

12.8 ábra:  A lebegtetett üledék koncentrációjának adatai  a  floridai  Everglades mocsár három különbözői részén
A dobozdiagramok középső vonala a mért értékek mediánját  jelzi.  A dobozok vízszintes határoló egyenesei  a  25 percentilis
értékeknek felelnek meg.  A függőleges bajusz két  végpontja  a  95 percentilis értékeknek felel meg.  A fekete pontok az egyedi
mérési  adatok.

Egy-egy mintában mért két változó kölcsönös kapcsolatát mutatják be az x-y diagramok (scatter-plot). A korábbi 12.3 ábra
az egyazon mintán mért két (eredeti és duplikátum) Cu-érték kapcsolatát mutatja be.



12.9 ábra:  A lebegtetett és görgetett üledék szállított mennyiségének aránya (kg/s)  különböző folyókban

Három változó értékének kapcsolata ábrázolható háromszögdiagramokban. Földtani alkalmazásként az egyik legismertebb
a Streckeisen- vagy QAPF-diagram, de az üledékes kőzetek nevezéktani besorolásánál is használatosak ilyenek.

12.10 ábra:  Háromszögdiagram a törmelékes üledékes kőzetek osztályozására

A tartalom, mint látható is, változó lehet. Vannak viszont közös általános elvek a diagramszerkesztéshez:

legyen teljes, szerepeljen rajta minden információ;



 
legyen az ábrának címe;
 
legyenek értékek feltüntetve a tengelyeken, és méretezzük ezeket megfelelő méretaránnyal;
 
több változó együttes ábrázolása esetén legyen egyértelműen jelölve, hogy melyik pont melyik változóhoz tartozik.

Térképek

A földtani, geokémiai, geofizikai stb. vizsgálatok eredményét, azok területi eloszlását a leghatékonyabban térképeken
szemléltethetjük. A kutatási térképeken foglaljuk össze a kutatási program során elkészített kutatási létesítményeket,
mintavételeket, ezek eredményeit. Egy ilyen kutatási térképre példa az alábbi ábra.

12.11 ábra:  A Zafranal  rézérckutatási projekt  (Arequipa, Peru)  kutatási  térképe
A sárga-vörös folttérkép a talajgeokémiai mintázás rézkoncentráció-eredményeit,  az egymással  párhuzamos szelvényekben
rendezett fehér nyomvonalak a fúrásos kutatás ferde fúrásait mutatják.

A földtani kutatások a XXI. században egyre inkább eltolódnak extrém, eddig elérhetetlen területek irányába. Az alábbi
térkép egy különleges kutatás eredménytérképe: a Mariana-árok hidrotermális centrumainak és tengeralatti vulkáni
központjainak térképe 2004-ből.



12.12 ábra:  A NOAA (USA Oceanográfiai  Ügynöksége) által  készített  kutatási  térkép, amelyet
a R. G. Thompson kutatóhajó 2004-es útján készítettek

A piros csillagok a hidrotermális centrumokat jelzik. A piros vonal a  közép-óceáni lemezszegélyt
jelzi,  a  fekete körök a szubmarin vulkáni  központokat jelölik.

Számos térképi ábrázolási technikát alkalmazunk a földtani kutatások során. A hagyományos földtani és geofizikai észlelési
és értelmezett földtani térképek mellett az egyes földtani paraméterek horizontális eloszlásának megjelenítésére az alábbi
típusú feldolgozásokat használjuk a leggyakrabban:

Mélységtérképek: valamilyen határfelület felszíntől, vagy egyéb vonatkoztatási szinttől számított mélységét/magasságát
ábrázoljuk.
 
Koncentráció-eloszlási térképek: egy vagy több minőségi jellemző értékének horizontális térbeli változékonyságát
ábrázoljuk (izokoncentráció-térképek).
 
Vastagságeloszlási térképek: kőzettestek vastagságának térbeli változásait mutatjuk be (izopach térképek).
 
Hatóperemtérképek: a változók értékeinek térbeli eloszlása alapján a változás intenzitásának térbeli eloszlását mutatják be
(gradienstérképek).

A térképek szerkesztésének – tartalomtól függetlenül – szintén vannak általános szabályai:

Mindig jelöljük a térkép orientációját, a hálózati északi iránnyal!
 
Adjuk meg a térkép szerkesztési alapját képező vetületi rendszert!
 
A földtani térképekre is tegyünk a tájékozódáshoz elegendő topográfiai, domborzati azonosítóelemet!
 
Vigyázzunk a térkép vonalrajzára – a földtani modell alapján mindig döntsük el, hogy mi fed milyen képződményt, és mi
vág el milyen idősebb képződményt!
 
Függőlegestől és vízszintestől eltérő sík felületek ábrázolásakor a domborzattal való metszések szerkesztett helye, és nem



a vonalzó szabja meg a felszíni metszésvonalat.
 
A felszíni kibúvás foltok felszíni helyzete sokszor egyúttal szerkezeti mozgásirányokat is kijelöl.
 
A térkép jelkulcsa egyezzen meg a szövegben is megkülönböztetett képződmények, elváltozások, kutatási létesítmények
fajtáival!
 
A jelkulcs szerkesztésekor gondoljunk arra, hogy hogyan néz ki a térképünk fekete-fehér másolatban, illetve A4 vagy A5
méretben! Különösen fontos ez a feliratok, illetve a grafikus jelkulcs megválasztásánál.
 
Egyszerű térkép, egyszerű jelkulccsal többet mond a földtani helyzetről, mint egy nagyon bonyolult, csak a szerző
számára érhető modell alapján létrehozott változat. Gondoljunk arra, hogy az anyagot olyanoknak kell olvasnia, akik
valószínűleg a terepet sem látták!
 
Ne felejtkezzünk el arról, hogy a rendelkezésre álló összes mélységi információt rendszeresen egyeztessük a felszíni
térképi anyaggal! Enélkül a szelvényszerkesztések során kellemetlen meglepetések derülhetnek ki.

Metszetek

A földtani értelmezés leggyakrabban a mélység felé még kevesebb adaton, információn alapul, mint a felszíni értelmezés.
Míg a felszínen és felszínközelben a távérzékelési, geomorfológiai, geokémiai és geofizikai adatok jelentősen kiegészítik a
feltárásokon alapuló értelmezést, a mélység felé ezeknek az ismereteknek a mennyisége és felbontása rohamosan csökken.
A növekvő mélységgel párhuzamosan nő a még felismerhető és értelmezhető földtani szerkezeti elemek legkisebb mérete.
Az értelmezés megszokott eszközei itt a függőleges és ferde metszetek. A metszetek készülhetnek fúrásos információk
alapján, de információhordozók a geofizikai szelvények és álszelvények (ahol a függőleges mélységet valamilyen fizikai
paraméter, pl. a hullámterjedési idő helyettesíti) is (pl. látszólagos fajlagos vezetőképesség, gerjesztett polarizáció,
szeizmikus út-idő szelvények).

A földtani metszetek szerkesztésénél a felhasznált információk összessége csak ritka, ideális esetben esik a szelvény
síkjába, ezért a kieső információkat az ábrázoló geometria eszközeivel a szelvény síkba kell vetítenünk, a szelvényben majd
az információ vetületével dolgozunk tovább.



12.13 ábra:  Függőleges metszet,  üledékes uránérctartalmú Athabasca Homokkő Formáció
kutatása,  Black Lake Project,  UEX Corporation, Kanada

A szelvény a földtani  felépítést nagyon egyszerűsítve ábrázolva mutatja be a földtani  modellt: az
archaikus korú metamorf  összlet  (főként gneisz)  határfelülete mentén mobilizálódott  uránium a
diszkordanciával rátelepülő Athabasca Homokkő alsó települési  határfelülete közelében hoz létre
kiterjedt másodlagos dúsulási  zónákat.

A fúrási kutatási programok során a fúrások közötti telepítési távolság sokszor sokkal nagyobb, mint a fúrások átlagos
mélysége. Ilyen esetekben a hatékony megjelenítés érdekében választhatunk eltérő méretarányt a szelvény függőleges és
vízszintes tengelyére (túlmagasítás). Túlmagasítás alkalmazásakor a szelvényekben a határfelületek látszólagos
dőlésirányai eltérnek a reálistól.

Gyakori az az eset, hogy a fúrásos kutatás során sokkal részletesebb felbontásban, és más változatokban tárjuk fel a
kőzeteket, mint a felszínen (van például kilúgzott oxidációs öv egy ércelőfordulás felszínén, vagy olyan kőzeteket
harántolnak a fúrások a mélységi kifejlődésben, amelynek nincs felszíni megfelelője). Ezért a mélységi és a felszíni
jelkulcsot a szerkesztések előtt egyeztetni kell.

A földtani szelvények egy kutatási területen kerítésszerű hálórendszert alkotnak, amelyek metszésvonalainál a találkozó
szelvények földtani tartalma szükségképpen megegyezik.



12.14 ábra:  Egy urániumérc-kutatás fúrási adataiból szerkesztett kerítésdiagram
A kiemelt érces szakaszokat képviselő fúrásos adatokat a  függőleges és ferde fúrási  nyomvonalakra illeszkedő lila  korongok jelzik.
A fúrások adatait  a  párhuzamos szelvényrendszerre bevetítve alakulnak ki a  szelvények mentén összeköthető dúsult  szintek. Az
öt párhuzamos K-Ny irányú szelvényt a  nyugati  oldalon egy É-D irányú harántszelvény kapcsolja össze.

Térmodellek

A földtani metszetek és a külszíni földtani térképi információk összekapcsolásával megfelelő adatsűrűség esetén a további
kutatás tervezéséhez, illetve a beruházási döntéshez kellő pontossággal létrehozható a nyersanyagtest és környezete térbeli
földtani modellje.

12.15 ábra:  Egy rézércelőfordulás 3D megjelenítése kutatási  adatok alapján, Mount Elliot, Queensland,  Ivanhoe Resources,
Ausztrália
A szaggatott körvonalon belül  a  0,25 % Cu minőségűnél  jobb dúsulású zóna található. Ennek keleti  szárnyán lévő kisebb
előfordulás (Corbould) továbbkutatása során derítették fel a  nagyobb Swan érctestet.  A testet  (vörös színnel) 1  % Cu



határminőséggel definiálták.

6. FELADATOK

FELADATOK - 12. LECKE

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Adja meg a helyes választ! 

1. Válassza ki, mikor robosztus egy becslés?
 

 
 

ha a várható érték kevéssé függ az eloszlástól

 
 

ha az eloszlás lognormál

 
 

ha a becslés ismétlődő

 
 

ha kis szórással rendelkezik

2. Melyik az igaz? A normál eloszlásnál feltételezzük, hogy a változók...
 

 
 

nagy a szórásuk

 
 

függetlenek egymástól

 
 

nincs az adatkészletben abnormális érték.

 
 

az eloszlást alkotó elemek egy síknormális mentén helyezkednek el

 Válassza ki a helyes megoldást! 

3. Akkor tekintünk egy elemzési értéksorozatot hibásnak, ha egy standard minta

elemzett értéke a szórás  nagyobb mértékben különbözik az

ismert középértéktől. 

4. Akkor tekintünk egy elemzési értéksorozatot hibásnak, ha egyminta

előkészitési duplikátum minta elemzett értéke a  nagyobb

relatív hibát hordoz. 

 Adja meg a helyes választ! 

5. A határminőség (cut-off) növelésével a számbavételi követelménynek
megfelelő érctestek mérete:



 

 
 

nem változik
 

nő

 
 

 
csökken  

 

6. Az egymástól a valóságban 100 m-re elhelyezkedő, 50 m mélységű
függőleges fúrások a metszetrajzunkon egymástól 10 cm-re helyezkednek
el, és hosszuk 15 cm. Mekkora a szelvény túlmagasítása?
 

 
 

kétszeres
 

0.3-szoros

 
 

 
nincs túlmagasítás

 
háromszoros

    [1] Egyetlen ásványból felépülő.
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