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Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

1. WPROWADZENIE 

Głównymi parametrami węgla kamiennego kształtującymi bazę zasobową w Polsce, 

wytypowanymi do badań zaprezentowanych w niniejszej pracy, są obok miąższości pokładu, 

parametry jakościowe: zawartość siarki całkowitej i popiołu oraz wartość opałowa węgla. 

Właściwa ocena wartości tych parametrów w złożu, a w jej następstwie także i poprawne 

oszacowanie zasobów kopaliny, jest jednym z podstawowych warunków prowadzenia 

racjonalnej gospodarki złożem i prawidłowego funkcjonowania zakładu górniczo-przeróbczego. 

Wiarygodne oszacowanie parametrów złoża, jak również wiarygodna prezentacja 

rozmieszczenia ich wartości w przestrzeni złożowej uzależnione są od znajomości struktury 

przestrzennej zmienności tych parametrów. Przez strukturę przestrzennej zmienności 

parametru złożowego rozumie się w niniejszej pracy ujęty matematycznie sposób powiązania 

jego wartości w przestrzeni złożowej wyrażony ich podobieństwem lub zróżnicowaniem. 

Poprawny model struktury zmienności parametru złożowego uwarunkowany jest stopniem 

rozpoznania złoża a w szczególności gęstością i kształtem sieci opróbowań, rodzajem 

pobieranych próbek oraz ich wielkością, formą i orientacją w przestrzeni złożowej jak również 

błędami opróbowania i analiz chemicznych. Poza szacowaniem wartości parametrów złożowych 

i zasobów taki model znajduje ważne zastosowanie między innymi przy projektowaniu 

optymalnych kierunków eksploatacji uśredniającej i określaniu wielkości bloków jednorodnych 

złoża. Pomimo bogatych doświadczeń i obfitości materiałów podstawowych wynikających 

z wielu dziesiątków lat eksploatacji pokładów węgla kamiennego w GZW brak jest dotychczas 

monograficznego opracowania zagadnienia struktury zmienności parametrów złożowych, które 

obejmowałoby wszystkie aspekty jej analizy oraz wpływ na dokładność szacowania 

parametrów złożowych w punktach i blokach złoża. Niewątpliwym utrudnieniem w realizacji 

tego zadania były dokonywane na przestrzeni wielu lat zmiany systemu opróbowania jak 

i zmieniające się w zależności od koniunktury cenowej na węgiel kryteria bilansowości złóż. 

Zgodnie z „Zasadami dokumentowania złóż kopalin stałych” (Nieć i in. 2002) zmienność 

parametrów w złożu należy przedstawiać graficznie w formie map izoliniowych, które powinny 

być aktualizowane w trybie określonym w Rozporządzeniu w sprawie dokumentacji mierniczo-

geologicznej1. Jedynie mapy izoliniowe wiernie odwzorowujące rozmieszczenie wartości 

parametrów złożowych umożliwiają dokładne wydzielenie w pokładach jego partii 

niespełniających kryteriów bilansowości takich jak: minimalna miąższość i minimalna średnia 

ważona wartość opałowa węgla w pokładzie oraz maksymalna średnia ważona zawartość siarki 

całkowitej w pokładzie węgla (Kryteria bilansowości dla złóż węgla kamiennego)2. 

W cytowanym rozporządzeniu1 brak jest instrukcji i zaleceń odnośnie do doboru metody 

interpolacji. Zastosowanie różnych interpolatorów prowadzi często do różnych oszacowań 

wartości parametrów w punktach interpolacji i w konsekwencji do powstania odmiennych, 

w sensie przebiegu izolinii, map obrazujących zmiany wartości parametrów złożowych 

                                                           
1 Dz. U. Nr 92, poz. 819: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji 
mierniczo-geologicznej 
2 Dz. U. Nr 116, poz. 978: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin 
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w pokładach. Kwestią zasadniczą i niedostatecznie zgłębioną jest stopień wiarygodności map 

izoliniowych uzależniony bezpośrednio od dokładności interpolacji wartości parametrów 

złożowych w punktach założonej, regularnej sieci interpolacyjnej. Dokładność interpolacji 

podobnie jak i dokładność szacowania zasobów i parametrów złożowych zależy od zmienności 

naturalnej złoża i stopnia jego rozpoznania a ponadto rodzaju zastosowanego interpolatora. 

Słabo rozpoznany jest również związek między wykształceniem pokładów i modelem 

opisującym strukturę zróżnicowania ich parametrów. Informacje na ten temat 

są fragmentaryczne i rozproszone w nielicznych opracowaniach publikowanych. 

Jak wynika z powyższego przeglądu znajomość struktury zmienności parametrów 

pokładów węgla opisana za pomocą wiarygodnych modeli matematycznych ma istotne 

znaczenie poznawcze i praktyczne, co w pełni uzasadnia celowość podjętych badań. 
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2. CEL I ZAKRES PRACY 

Podstawowym celem prezentowanej pracy była szczegółowa analiza struktury 

zmienności (zróżnicowania) miąższości i podstawowych parametrów jakościowych pokładów 

węgla kamiennego (zawartości siarki i popiołu, wartości opałowej) w wybranych rejonach 

złożowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Uzyskane w jej wyniku modele zmienności 

posłużyły do oceny dokładności prognozowania wartości tych parametrów w punktach 

i partiach pokładów oraz wiarygodności odwzorowania ich rozmieszczenia za pomocą map 

izoliniowych. 
 

Badanie struktury zmienności parametrów złożowych w wytypowanych pokładach węgla 

przeprowadzono na 3 płaszczyznach analizując ich: 

) strukturę probabilistyczną (rozkłady prawdopodobieństwa), 

) przestrzenną struktura zróżnicowania, 

) rozmieszczenie za pomocą map izoliniowych. 

Charakterystykę struktury probabilistycznej wykonaną przy zastosowaniu metod 

klasycznej statystyki potraktowano jako wstępne opracowanie danych, ułatwiające dobór 

optymalnych instrumentów opisu struktury zróżnicowania. 

Przestrzenną strukturę zmienności parametrów złożowych przeanalizowano stosując 

metodę geostatystyczną (geostatystykę Matherona). Wykorzystano w tym celu zarówno 

klasyczne semiwariogramy oraz nowsze, mniej rozpowszechnione w praktyce geologiczno-

górniczej estymatory semiwariogamów określane w literaturze geostatystycznej jako 

semiwariogramy typu Inverted Covariance (InvCov) i semiwariogramy indykatorowe 

(wskaźnikowe). Za konieczne uznano również obliczenie semiwariogramów relatywnych, które 

umożliwiły porównanie struktury zmienności parametrów złożowych różnego typu. 

 
Badania struktury zmienności parametrów obejmowały między innymi: 

) analizę kierunkowego zróżnicowania zmienności (anizotropii zmienności), 

) analizę obszarowego zróżnicowania zmienności, 

) modelowanie semiwariogramów i weryfikację dobroci dopasowania modeli 

do semiwariogramów za pomocą testu krzyżowego (procedury określanej 

w literaturze geostatystcznej jako Cross – Validation), 

) ocenę udziału nielosowego i losowego składnika obserwowanej zmienności, 

) wyznaczenie zasięgów autokorelacji. 

 

W ramach badania wiarygodności odwzorowania rozmieszczenia wartości parametrów 

złożowych za pomocą map izoliniowych w pierwszej kolejności oceniono dokładność wybranych 

deterministycznych metod interpolacji punktowej, bazujących na pomierzonych wartościach 

parametru i różnych formułach matematycznych (metody: minimalnej krzywizny, odwrotnej 

odległości, zmodyfikowana Shepard’a, radialnych funkcji bazowych). Uzyskane wyniki 
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porównano z wynikami zastosowania geostatystcznej procedury interpolacyjnej krigingu 

punktowego wykonanej w 3 wariantach: krigingu zwyczajnego (najstarsza, najczęściej 

stosowana parametryczna wersja krigingu) oraz krigingu indykatorowego i probabilistycznego 

(nowe i niestosowane dotychczas w geologii górniczej w Polsce nieparametryczne wersje 

krigingu). W odróżnieniu od interpolatorów deterministycznych interpolatory geostatystyczne 

wymagają znajomości wiarygodnego modelu struktury zmienności. Zbadano ponadto 

możliwości redukcji niekorzystnego efektu „wygładzenia” (smoothing effect) 

wyinterpolowanych metodą krigingu zwyczajnego wartości parametrów wykorzystując 

zaproponowaną w ostatnich latach i nieznaną w Polsce procedurę Yamamoto (2005) 

a następnie zweryfikowano wiarygodność skorygowanych w ten sposób map izoliniowych. 

W praktyce geologiczno-górniczej, oprócz szacowania wartości parametrów 

w przestrzeni złożowej, istotna jest prognoza wielkości błędów tego oszacowania. Ocenę 

ryzyka błędnego oszacowania wartości parametrów złożowych węgla kamiennego wykonano 

wykorzystując dwa narzędzia - standardowy błąd krigingu oraz błąd interpolacji określony 

nieznaną szerzej w geologii górniczej metodą Yamamoto (2000). 

W dalszej kolejności przeanalizowano wiarygodność szacowania średnich wartości 

parametrów złożowych metodami geostatystycznymi w wydzielonych partiach (blokach, 

parcelach) złoża przy zastosowaniu procedur krigingu zwyczajnego, indykatorowego 

i probabilistycznego. Metody geostatystyczne, bazujące na nielosowej strukturze zmienności 

parametrów, mogą być teoretycznie stosowane w ograniczonym zakresie do prognozowania 

zasobów i parametrów jakościowych węgla także poza obszarami rozpoznanymi. Z tego 

względu za warte rozpatrzenia uznano dokonanie oceny możliwości i skuteczności 

zastosowania estymatorów geostatystycznych do predykcji wartości parametrów w obszarach 

sąsiadujących z rozpoznanym obszarem złożowym. 

Uzyskane wyniki badań stanowiły podstawę ustalenia hierarchii czynników 

wpływających na wiarygodność szacowania wartości parametrów złożowych węgla kamiennego 

oraz zgłoszenia propozycji odnośnie do możliwości podwyższenia dokładności szacowania 

wartości tych parametrów. 

Ostatnim etapem pracy była próba ustalenia w wybranych obszarach złożowych 

zależności pomiędzy modelem struktury zmienności parametrów pokładu i formą jego 

wykształcenia przeprowadzona dla wybranego fragmentu pokładu węgla. 

Brak uniwersalnego oprogramowana geostatystycznego, w szczególności w odniesieniu 

do procedury krigingu indykatorowego i probabilistycznego oraz metod Yamamoto 

stosowanych do redukcji efektu „wygładzenia” i wyznaczania błędów interpolacji wymusił 

konieczność korzystania z wielu programów komputerowych takich jak: GeoEAS, GS+, Surfer 

8.0 i łączenia otrzymanych przy ich wykorzystaniu wyników dla uzyskania wyniku 

ostatecznego. Wielokrotność i czasochłonność powtarzanych procedur obliczeniowych 

związanych z zastosowaniem metod krigingu indykatorowego a w szczególności 

probabilistycznego wymusiło wykonanie skryptów do programu Surfer automatyzujących 

obliczenia. 
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3. DOTYCHCZASOWY STAN BADAŃ ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW ZŁÓŻ 

WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE METODĄ GEOSTATYSTYCZNĄ 

Za twórcę geostatystyki uważa się francuskiego uczonego Matherona. Jego 

najważniejszą opublikowaną pracą w tej dziedzinie jest „Traite de geostatistique appliquee”, 

zawierająca podstawy teoretyczne geostatystyki (1962-63). Kolejne lata to dynamiczny rozwój 

zastosowań metod geostatystycznych w różnych dziedzinach, m.in. w geologii, ochronie 

środowiska, medycynie, meteorologii. Pierwsze zastosowania geostatystyki w geologii złożowej 

i górniczej na świecie dotyczyły badania zmienności złóż rud (Carlier 1966, vide Mucha 2002). 

Tematyka badania struktury zmienności parametrów złożowych węgla oraz zastosowania 

metod geostatystycznych do szacowania ich wartości w punktach i blokach podejmowana jest 

od wielu lat (Noppe 1994; Costa i in. 2000; Davis, Greenes 1983). Aktualnie w Czechach 

realizowany jest projekt pt. „Interactive Program System for Application of Modern Methods of 

Evaluation of Coal Deposits and Their Parts at Complicated Conditions”, którego jednym z 

zadań jest wykorzystanie metod stastystycznych i geostatystycznych do szacowania zasobów 

złóż węgla (Stanek i in. 2006, Stanek 2006). 

W Polsce po raz pierwszy metody geostatystyczne zastosowano w badaniach 

geofizycznych (Czubek 1976, 1977) i do rozwiązywania zadań geologiczno-górniczych (Mucha 

1978, Mucha 1981). Pierwsze próby zastosowania metod geostatystycznych do badania 

struktury zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w Polsce sięgają lat 80-tych. 

Pierwszymi opublikowanymi pracami dotyczącymi badania zmienności przestrzennej 

parametrów złóż węgla oraz kreślenia map izoliniowych i szacowania zasobów z 

wykorzystaniem geostatystyki były artykuły Peronia (1984, 1985). W tym czasie badania 

dotyczące tej tematyki były już prowadzone w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

(Mucha i in. 1984). W cytowanych pracach zaprezentowano metodę geostatystyczną jako 

efektywne narzędzie umożliwiające identyfikację różnych cech złóż węgla (położenia stropu i 

spągu pokładu, miąższości pokładu oraz parametrów jakościowych węgla). Według Peronia 

(1984) położenie stropu i spągu pokładu cechuje się zmiennością anizotropową najczęściej 

odzwierciedloną przez modele wykładnicze, natomiast zmienność miąższości i parametrów 

jakościowych charakteryzuje się zazwyczaj zmiennością losową. W pewnym stopniu 

potwierdziły to badania Muchy i Kokesza (1986), Kokesza i Muchy (1987) oraz Kokesza 

(1990), którzy wykazali przy stosowanych sieciach punktów rozpoznania złoża, że struktura 

zmienności parametrów jakościowych (zawartości siarki i popiołu w węglu kamiennym oraz 

wartości opałowej węgla kamiennego) zazwyczaj ma losowy charakter, jedynie w strukturze 

zmienności miąższości pokładów węgla występuje składnik nielosowy. Ponadto udowodniono, 

że struktura zmienności miąższości pokładów często różni się w zależności od kierunku badania 

(Dzedzej, Kaziuk 1987). 

Wielu autorów w swoich artykułach przedstawiło praktyczne aspekty wykorzystania 

nielosowego charakteru zmienności miąższości (Peroń 1984; Mucha, Kokesz 1986; Kokesz, 

Mucha 1987; Kokesz 1988, 2003). Dowiedli oni celowości stosowania geostatystycznej metody 

krigingu do szacowania wartości parametrów złożowych a zatem i zasobów węgla w punktach 

a także ich średnich wartości w blokach obliczeniowych. Metodę geostatystyczną zastosowano 
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również do projektowania rozstawu sieci opróbowania złóż węgla kamiennego na potrzeby 

oceny zawartości siarki (Duda, Mucha 1994). 

Wielu autorów, m.in. Peroń (1985), Dolik i in. (1988) wskazywało na zasadność 

sporządzania map izoliniowych metodami geostatystycznymi. Metoda krigingu powinna być 

stosowana, gdy w zmienności parametru obok składnika losowego występuje składnik 

nielosowy. Autorzy sygnalizowali ponadto, że mapy izoliniowe często odznaczają się niską 

wiarygodnością, co wyraźnie uwidacznia się przy porównaniu map sporządzonych w kolejnych 

stadiach rozpoznania złoża (Dolik i in. 1988). 

Metody geostatystyczne umożliwiają ponadto dokonanie prognozy wielkości błędu 

oszacowania wartości parametrów w postaci błędu krigingu. Praktyczne zastosowanie metody 

krigingu do interpolacji i w efekcie do wykreślenia mapy izoliniowej miąższości pokładu węgla 

kamiennego oraz mapy błędu tego oszacowania przedstawił Dzedzej (1988a). Podjęte zostały 

badania dotyczące zależności wartości błędu krigingu od ilości punktów opróbowania 

uwzględnionych do szacowania oraz od wielkości bloku, w którym to szacowanie miało miejsce 

(Mucha i in. 1984, Dzedzej 1988b). Wyniki tych badań posłużyły do rozważań dotyczących 

możliwości klasyfikacji zasobów węgla do kategorii rozpoznania na podstawie wartości błędu 

krigingu w bloku obliczeniowym o założonych rozmiarach. Ten temat znalazł kontynuację 

w badaniach Wachelki (2002), który zaproponował wielkości bloków, w których powinno 

odbywać się szacowanie dla określonej kategorii rozpoznania złoża. Rozważania dotyczące 

czynników warunkujących efektywne stosowanie krigingu w obliczaniu zasobów w warunkach 

modeli liniowych i liniowych-Matherona zostały przedstawione przez Kokesza (2003). Metody 

geostatystyczne znalazły również zastosowanie w prognozowaniu zagrożeń gazowych 

w kopalniach węgla (Cyrul 1991). 

Geostatystyczne badanie zmienności parametrów złóż węgla kamiennego aktualne jest 

w Polsce do dnia dzisiejszego. Oprócz badania struktury zmienności parametrów złożowych 

(Wasilewska 2004, Kokesz 2006), bieżąca tematyka dotyczy m.in. wiarygodności szacowania 

wartości parametrów złóż węgla kamiennego oraz oceny prognozowanego błędu oszacowania 

metodami krigingu liniowego i nieliniowego w ujęciu punktowym (Mucha, Wasilewska 2005a) 

oraz blokowym (Wasilewska, Mucha 2006), korekty efektu wygładzenia krigingu zwyczajnego 

metodą Yamamoto (Wasilewska, Mucha 2005). 
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4. PRAKTYKA DOKUMENTOWANIA ROZMIESZCZENIA WARTOŚCI 

PARAMETRÓW ZŁOŻOWYCH ZA POMOCĄ MAP IZOLINIOWYCH 

Zgodnie z „Zasadami dokumentowania złóż kopalin stałych” (Nieć i in. 2002) w skład 

dokumentacji geologicznej złoża powinny wchodzić obligatoryjnie m.in. mapy izoliniowe stropu 

i spągu, miąższości oraz parametrów opisujących jakość kopaliny. Jednocześnie brak jest 

sugestii, co do preferowanych metod interpolacji niezbędnych do wykreślenia izolinii. 

Jak wynika z przeglądu materiałów archiwalnych, w tym dokumentacji geologicznych 

złóż węgla kamiennego oraz dodatków do dokumentacji, dołączone są do nich w formie 

załączników mapy izoliniowe miąższości (stropu, spągu) oraz podstawowych parametrów 

jakościowych oparte na danych wiertniczych i górniczych. Zdarza się, że na jednej mapie 

przedstawione są izolinie kilku parametrów (np. miąższości i zawartości siarki). Kwestią 

zastanawiającą jest brak informacji o rodzaju zastosowanego interpolatora. W dokumentacjach 

geologicznych brak jest ponadto jakichkolwiek informacji o wiarygodności zamieszczonych 

w nich map izoliniowych. Budzi to pewne zastrzeżenia, ponieważ mapy te stanowią podstawę 

prognozowania wartości parametrów złożowych, głównie jednak miąższości w udostępnianych 

i przewidywanych do eksploatacji partiach złoża. 

Z wywiadu przeprowadzonego wśród służb geologicznych kopalń wynika, iż nie w każdej 

kopalni węgla kamiennego dokonuje się systematycznych pomiarów jakości kopaliny 

i w konsekwencji uaktualnienia informacji o wartościach parametrów w postaci map 

izoliniowych. Z powodzeniem wdrożony w kopalni „Piast” system sterowania jakością węgla 

kamiennego opiera się na systematycznym opróbowaniu wyrobisk górniczych i wykonanych 

na ich podstawie mapach izoliniowych (Kicki, Sobczyk 2003). 

Tematyka cyfrowej wizualizacji informacji o wartościach parametrów złożowych jest 

w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców jak i praktyków 

dokumentatorów (Dolik, Kokesz, Nieć 1998; Nieć i inni 1999; Probierz, Marcisz 2000; 

Miodoński 2003; Kicki, Sobczyk 2003; Potempa 2005). Kwestią zasadniczą, jednak do tej pory 

niedostatecznie zgłębioną, jest poziom wiarygodności map izoliniowych miąższości 

i parametrów jakościowych pokładów węgla kamiennego, który ilościowo wyraża błąd 

interpolacji. 

Całkowity błąd interpolacji parametrów geologicznych definiuje się jako różnicę między 

ich oszacowaną i rzeczywistą wartością w dowolnym punkcie przestrzeni złożowej. W praktyce 

jedynie wartości zbliżone do rzeczywistych znane są w punktach opróbowań złoża lub punktach 

pomiarów parametru i tylko w takich punktach możliwe jest oszacowanie błędów interpolacji. 

W dalszej części pracy takie wartości parametrów będą określane również jako wartości 

stwierdzone parametrów. 

Na konieczność monitoringu jakości węgla kamiennego na wszystkich poziomach 

funkcjonowania zakładu górniczego, od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki aż do 

produktu końcowego wskazał Probierz (Probierz i inni 2003). Autorzy dokonali weryfikacji 

szacowania parametrów jakościowych na mapach izoliniowych (zastosowany interpolator – 

zmodyfikowana metoda Shepard’a) w oparciu o jedną próbkę kontrolną. Za punkt odniesienia 

autorzy przyjęli dopuszczalną wielkość błędu laboratoryjnego oznaczenia wartości parametru 
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jakościowego.  

Dokładność map parametrów jakościowych węgla koksowego uzyskanych na różnych 

etapach rozpoznania złoża, zweryfikowana za pomocą kilku kontrolnych próbek bruzdowych, 

nie jest wystarczająca. Celowe zatem wydaje się zwiększenie gęstości opróbowania pokładów 

w wyrobiskach górniczych w kategorii rozpoznania A (Probierz, Wasilczyk 2005). 
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5. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 

5.1.  Lokalizacja rejonów badań oraz charakterystyka zasobowa złóż 

Badaniami objęto 6 obszarów złożowych centralnej i wschodniej części Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego. Obszary złożowe „Wisła-Północ” i „Wisła I-Wisła II” to obszary 

rezerwowe, niezagospodarowane, udokumentowane w kategoriach C1 i C2. Pozostałe 4 obszary 

objęte badaniami to aktualnie eksploatowane złoża: KWK „Murcki”, KWK „Piast”, KWK 

„Brzeszcze” i KWK „Janina”. Stopień rozpoznania zasobów oraz wielkość wydobycia 

w wytypowanych do badań złożach zestawiono w tabeli 5.1. Lokalizację rejonów badań 

przedstawia rysunek 5.1. 

 

 

Rys. 5.1. Lokalizacja obszarów badań na tle zagospodarowania górniczego fragmentu GZW (Jureczka i 

in. 2005) 

Objaśnienia: 1 – kopalnie czynne, 2 - kopalnie zlikwidowane w latach 1990-2004, 3 - złoża niezagospodarowane, 4 - 

obszar badań, 5 – linie przekrojów geologicznych, 6 - ważniejsze otwory wiertnicze o głębokości co najmniej 1000 m, 

7 - ważniejsze otwory wiertnicze o głębokości mniejszej niż 1000 m, 8 – ważniejsze odsłonięcia powierzchniowe 

utworów karbonu, 9 – ważniejsze odsłonięcia powierzchniowe utworów karbonu zlikwidowane po 1990, (A-A’, B-B’ – 

linie przekrojów przedstawionych na rysunku 5.2) 
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Tab. 5.1. Stopień rozpoznania zasobów, stan zagospodarowania oraz wielkość wydobycia węgla 

kamiennego w wytypowanych do badań złożach GZW (Przeniosło i in. 2006) 

Zasoby geologiczne bilansowe Typy węgli 

Nazwa 
złoża 

Stan  
zagosp. 

złoża 
Razem 

 
[tys. t] 

A+B+C1 
 

[tys. t] 

C2 
 

[tys. t] 

 
Zasoby 

przemysłowe 
 

[tys. t] 

 
Wydobycie 

w roku 
2005 

 
 

[tys. t] 

31+32 
[tys. t] 

[%] 

33 
[tys. t] 

[%] 

34 
[tys. t] 

[%] 

Złoża eksploatowane 

Brzeszcze E 333 514 188 183 102 145 59 310 2 227 197910 
59,3 

73738 
22,1 

61866 
18,5 

Janina E 1 467 024 566 021 901 003 389 948 2 413 
1467024 

100 
- - 

Murcki E 463 428 365 247 98 181 224 781 2 566 
312582 

67,4 
64219 

13,8 
86627 

18,7 

Piast E 931 786 903 284 28 502 291 415 4 176 
931786 

100 - - 

Złoża rezerwowe 

Wisła I- 
Wisła II 

P 1141740 - 1141740 - - 1141740 
100 

- - 

Wisła-
Północ P 303969 - 303969 - - 

303969 
100 - - 

Objaśnienia: E – złoże eksploatowane, P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2) 

 

5.2.  Zarys budowy geologicznej rejonu badań 

Górnośląskie Zagłębie Węglowe utworzyło się w zapadlisku przedgórskim morawsko-

śląskiej strefy fałdowej waryscydów, wypełnionym utworami molasowymi na przedpolu 

sfałdowanego pasma Sudetów Wschodnich. Utwory karbonu węglonośnego GZW od dołu 

ograniczone są powierzchnią stratygraficzną w stropie poziomu z fauną morską Stur 

w utworach iłowcowych dolnego namuru. Granicę górną stanowi różnowiekowa niezgodność 

strukturalna pomiędzy karbonem GZW a utworami młodszymi lub we wschodniej części GZW 

granica między stropem warstw libiąskich a arkozą kwaczalską (seria bezwęglowa, stefan), 

rozdzielonych luką stratygraficzną. Strop utworów karbonu w obszarze objętym badaniami 

tworzą niezgodności: podtriasowa, podmioceńska i podczwartorzędowa (Jura 2001). 

 

Najstarsze nawiercone utwory występujące w podłożu karbonu produktywnego to 

prekambryjskie skały metamorficzne, reprezentowane m. in. przez łupki krystaliczne, gnejsy, 

granitoidy oraz skały metamorficzne typu fyllitów, metapelitów, metapsamitów 

i metakonglomeratów. Powyżej utworów prekambryjskich niezgodnie zalegają klastyczne 

utwory kambru o miąższości od 0 do ponad 1100 m. Utwory dewonu podłoża GZW spoczywają 

niezgodnie na utworach kambru i prekambryjskich skałach metamorficznych. Reprezentowane 

są przez zlepieńce i piaskowce z wkładkami mułowców (dewon dolny), dolomity (dewon 

środkowy) oraz wapienie (dewon górny) (Kotas 1987). 

Kompleks utworów karbonu produktywnego GZW podściela bezpośrednio fliszowa seria 

mułowcowo-iłowcowo-piaskowcowa zawierająca w jej górnej części cienkie pokłady węgla 

(warstwy zalaskie, malinowickie i kijowickie) (Nieć 1996). 

 



Objaśnienia: 1 – neogen, 2 – kreda i paleogen, 3 – jura, 4 – trias, 5 – perm, 6 – karbon górny nieproduktywny – arkoza kwaczalska; karbon górny produktywny: 7 – krakowska 

seria piaskowcowa, 8 – seria mułowcowa, 9 – górnośląska seria piaskowcowa, 10 – seria paraliczna; 11 – karbon – warstwy malinowickie, 12 – dewon i karbon – seria węglanowa, 

13 – kambr i dewon dolny – seria terygeniczna, 14 – prekambr, 15 – uskoki, 16 – nasunięcie karpackie (A-A’, B-B’ – przebieg linii przekrojowych zaznaczono na rysunkach 5.1 

i 5.3) 

 

Rys. 5.2. Przekroje geologiczne przez wybrane obszary złożowe GZW (Jureczka i inni 2005) 
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Karbon produktywny GZW tworzą 4 serie litostratygraficzne (Dembowski 1972a): 

− seria paraliczna, 

− górnośląska seria piaskowcowa, 

− seria mułowcowa, 

− krakowska seria piaskowcowa. 

 

Zasięg serii litologicznych w obszarach objętych badaniami ilustruje rysunek 5.3. 

 

 

Rys. 5.3. Mapa geologiczno - strukturalna utworów karbonu produktywnego (Jureczka i inni 2005) 

Objaśnienia: 1 – krakowska seria piaskowcowa, 2 – seria mułowcowa, 3 – górnośląska seria piaskowcowa, 4 – seria 

paraliczna, 5 – wychodnia spągu krakowskiej serii piaskowcowej, 6 – wychodnia spągu serii mułowcowej, 7 – 

wychodnia spągu górnośląskiej serii piaskowcowej, 8 – wychodnia spągu serii paralicznej, 9 - przekroje geologiczne, 

10 - obszar badań, 11 – stratoizohipsy spągów jednostek litostratygraficznych karbonu produktywnego [m], 12 – 

uskoki (A-A’, B-B’ – linie przekrojów – rys. 5.2) 

 

W niniejszej pracy zastosowano nomenklaturę stratygraficzną ustaloną przez 

Doktorowicza-Hrebnickiego i Bocheńskiego (1952, vide Gradziński 2005), w której funkcjonuje 

trzycyfrowe nazewnictwo pokładów węgla. 

 

W skład serii paralicznej wschodniej części GZW wchodzą kolejno od dołu warstwy 

grodzieckie, florowskie i sarnowskie. Pod względem litologicznym w serii paralicznej 

przeważają mułowce z przewarstwieniami iłowców i piaskowców. Pokłady węgla są na ogół 

cienkie, a ich miąższość nie przekracza 1,5 m (Nieć 1996). 
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Górnośląska seria piaskowcowa obejmuje warstwy siodłowe (namur B) i warstwy 

rudzkie (namur C). 

W obrębie warstw siodłowych we wschodniej części GZW występuje gruby, dochodzący 

do 24 m miąższości pokład 510, który stopniowo wyklinowuje się lub ulega rozmyciu. 

W konsekwencji we wschodniej części GZW (np. obszary złożowe „Wisła I-Wisła II”, 

„Wisła Północ”, „Janina”, „Piast”) bezpośrednio na serii paralicznej leżą przekraczająco osady 

warstw rudzkich (Kowalska, Cholewa 1996; Kowalska, Jedziniak 1996; Czerwińska 1961; 

Wątor 1996), natomiast w złożu „Brzeszcze” warstwy siodłowe reprezentowane są wyłącznie 

przez pokład 510 i zalegające nad nim piaskowce (Mizera 1997). W kierunku zachodnim pokład 

510 parokrotnie rozszczepia się, a pomiędzy pokładami występują utwory gruboklastyczne 

oraz iłowce i mułowce (Kotas, Malczyk 1972). 

Górna część górnośląskiej serii piaskowcowej, warstwy rudzkie, to kompleks osadów 

o przewadze piaskowców, z wkładkami zlepieńców, przedzielone wkładkami ilasto-

mułowcowymi zawierającymi pokłady węgla (Kotas, Malczyk 1972). W górnośląskiej serii 

piaskowcowej występuje łącznie do 60 wkładek i pokładów węgla, które w warstwach rudzkich 

mają miąższość od 6 do 8 m (Nieć 1996). 

 

Seria mułowcowa, o łącznej miąższości do 1800 m, w swym profilu obejmuje niżej 

leżące warstwy załęskie (westfal A) oraz zalegające powyżej nich warstwy orzeskie (westfal B) 

(Nieć 1996). Nie jest znany pełny profil serii mułowcowej, ponieważ w części zachodniej 

zostały zerodowane jej partie szczytowe, natomiast w części wschodniej gdzie zachowała się 

najwyższa część profilu, zredukowane są jej niższe ogniwa. W składzie litologicznym serii 

mułowcowej przeważają mułowce nad innymi typami skał, osady gruboklastyczne 

reprezentowane wyłącznie przez piaskowce tworzą tylko około 16 do 23% ogólnej miąższości 

serii. W całym profilu serii mułowcowej obficie występują syderyty, zazwyczaj w postaci 

konkrecji (Porzycki 1972). Udział pokładów węgla w profilu serii mułowcowej wynosi 

przeciętnie od 5,20 do 6,05%. W serii mułowcowej występuje około 160 wkładek i pokładów 

węgla. Pokłady warstw załęskich są niezbyt liczne, ale cechują się większą miąższością 

w porównaniu z warstwami orzeskimi, w których pokłady występują bardzo licznie. Pokłady 

warstw orzeskich są jednak cienkie, gęsto rozmieszczone w profilu, nieciągłe i rozszczepiające 

się, często z licznymi przerostami (Nieć 1996). 

 

Najpełniejszy profil krakowskiej serii piaskowcowej, na który składają się niżej 

leżące warstwy łaziskie (westfal C) oraz występujące wyżej warstwy libiąskie (westfal D), 

stwierdza się w obrębie złóż „Wisła-Północ”, „Wisła I-Wisła II”, „Janina” oraz „Piast” (Kowalska, 

Cholewa 1996; Kowalska, Jedziniak 1996; Czerwińska 1961; Wątor 1996). W złożu 

„Brzeszcze” występuje niepełny profil warstw łaziskich, natomiast w złożu „Murcki” krakowskiej 

serii piaskowcowej brak (Mizera 1997, Jendrysik 1993). Pierwotna, pełna miąższość 

krakowskiej serii piaskowcowej nie jest znana, ponieważ przed osadzeniem arkozy 

kwaczalskiej jej utwory uległy erozji (Gabzdyl 1988). Warstwy łaziskie mają miąższość do 

około 1100 m, natomiast libiąskie do około 560 m (Nieć 1996). Pod względem litologicznym 

warstwy łaziskie i libiąskie to kompleks osadów gruboklastycznych, w około 80% 

reprezentowanych przez średnio- i gruboziarniste piaskowce, w których występują ławice 
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osadów mułowcowo-iłowcowych towarzyszące zazwyczaj pokładom węgla. Podział krakowskiej 

serii piaskowcowej na warstwy odbywa się na podstawie przesłanek paleontologicznych 

(Dembowski 1972b). 

W obszarze występowania warstw łaziskich w kierunku wschodnim obserwuje się 

zmniejszenie miąższości profilu warstw przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości pokładów węgla 

i wzroście średniej ich grubości (Dembowski 1972b). Pokłady węgla krakowskiej serii 

piaskowcowej są rzadko rozmieszczone w profilu (około 40 wkładek i pokładów), o miąższości 

do kilku metrów (Nieć 1996). 

 

Stratygrafia utworów w nadkładzie serii produktywnych karbonu w poszczególnych 

obszarach złożowych objętych badaniami przedstawia się następująco (rys. 5.2): 

− KWK „Piast”, KWK „Murcki”, KWK „Janina” – trias, neogen (Wątor 1996, Jendrysik 

1993, Czerwińska 1961), 

− KWK „Brzeszcze” – neogen (Mizera 1997), 

− obszary złożowe „Wisła I – Wisła II” i „Wisła-Północ” – trias, jura, neogen 

(Kowalska, Cholewa 1996; Kowalska, Jedziniak 1996). 

 

W obszarach badań utwory karbonu produktywnego występują zazwyczaj pod cienkim 

nadkładem utworów plejstocenu i holocenu i/lub przykryte są utworami mioceńskimi. 

Bezpośrednio na powierzchni utwory karbonu produktywnego odsłaniają się jedynie w obszarze 

złożowym KWK „Murcki” oraz w okolicy KWK „Brzeszcze” (Jendrysik 1993, Dembowski 1972a). 

 

Występowanie w nadkładzie karbonu utworów triasowych ma charakter lokalny 

i dotyczy obszarów złożowych KWK „Murcki”, KWK „Piast” i KWK „Janina” oraz obszarów 

rezerwowych „Wisła Północ” i „Wisła I – Wisła II”. Reprezentowane są one zazwyczaj przez 

wapienie i dolomity wapienia muszlowego i retu, iły i iłołupki, piaskowce i żwiry pstrego 

piaskowca. Miąższość utworów triasowych waha się od kilku do 90 m (Wątor 1996; Jendrysik 

1993; Czerwińska 1961; Kowalska, Cholewa 1996; Kowalska, Jedziniak 1996). 

Lokalnie w obszarach złożowym „Wisła Północ” i „Wisła I – Wisła II” w formie 

izolowanych płatów w nadkładzie utworów produktywnych karbonu występują utwory jurajskie. 

Wykształcone są one w postaci zapiaszczonych i marglistych wapieni oraz zailonych 

drobnoziarnistych piaskowców (J1, J2). Miąższość utworów jurajskich wynosi od 17,5 do 39,0 m 

(Kowalska, Cholewa 1996; Kowalska, Jedziniak 1996; ). 

 

Neogen reprezentują utwory miocenu, plejstocenu i holocenu. 

Zróżnicowanie litologicznie utworów miocenu w badanych obszarach złożowych 

przedstawia się następująco: 

− KWK „Piast” – utwory ilaste o miąższości dochodzącej maksymalnie do około 251 m 

(Wątor 1996), 

− KWK „Murcki” – iły, iłowce zawierające soczewki piaskowców oraz wkładki piasków 

i żwirów (Jendrysik 1993), 

− KWK „Janina” – morskie osady dolnego tortonu, na ogół szarozielone iły lub iłołupki 

o miąższości dochodzącej do 100 m (Czerwińska 1961), 
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− KWK „Brzeszcze” – iły i iłołupki o barwie zielonoszarej, miejscami zapiaszczone lub 

piaszczyste; w spągu trzeciorzędu zalegają różnoziarniste słabozwięzłe zlepieńce 

o różnej grubości, maksymalnie do około 40 m (Mizera 1997), 

− obszary złożowe „Wisła I – Wisła II” i „Wisła-Północ” – iły, iłołupki i łupki ilaste, 

piaskowce (Kowalska, Cholewa 1996; Kowalska, Jedziniak 1996). 

Podmioceńska powierzchnia karbonu jest silnie urozmaicona i zdeformowana z formami 

rzeźby o deniwelacjach do 1500 m (Jura 2001). 

 

Na znacznej części obszaru badań występują utwory holocenu i plejstocenu powstałe 

w wyniku akumulacji wodnolodowcowej oraz współczesnej działalności wód powierzchniowych: 

− KWK „Brzeszcze” – holoceńskie gliny i piaski oraz plejstoceńskie żwiry 

różnoziarniste, zalegają zazwyczaj na serii mioceńskiej a tylko miejscami leżą 

bezpośrednio na karbonie (Mizera 1997), 

− KWK „Piast” – osady holocenu, wykształcone jako gliny, pyły oraz warstwa gleby 

i plejstocenu, który budują osady piaszczysto-żwirowe pochodzenia 

fluwioglacjalnego; miąższość od kilku do maksymalnie 42,5 m (Wątor 1996), 

− obszary złożowe „Wisła I – Wisła II” i „Wisła-Północ” – gliny, iły, piaski i żwiry; 

miąższość od 2 do 40 m (Kowalska, Cholewa 1996; Kowalska, Jedziniak 1996), 

− KWK „Janina” – utwory fluwioglacjalne zlodowacenia środkowopolskiego, głównie 

piaski, żwiry i gliny oraz osady holocenu o łącznej miąższości od 0 do 30 m 

(Czerwińska 1961), 

− KWK „Murcki” – piaski drobno- i średnioziarniste, miejscami pyły i piaski pylaste 

oraz piaski z wkładkami mułków i gliny; miąższość od 0,2 m w części centralnej 

i północno-zachodniej, poprzez 50-65 m w części południowo-wschodniej do 85 m 

w części zachodniej i południowo-zachodniej (Jendrysik 1993). 

 

 

 

Tektonika 

Utwory karbonu GZW ujęte w zapadlisko (nieckę węglową) są sfałdowane, nasunięte i 

zuskokowane w póżnowaryscyjskich fazach górotwórczych (Jura 2001). Wyodrębnia się 3 

strefy różniące się zasadniczo rodzajem i intensywnością zaburzeń tektonicznych: 

) strefa tektoniki fałdowej obejmująca zachodnie obrzeżenie GZW; fałdowo-nasunięciowy 

styl budowy tektonicznej, ze strukturami o kierunku NNE-SSW, ma genezę w kompresji 

skierowanej z zachodu (Gabzdyl 1988, 1994); 

) strefa tektoniki dysjunktywnej położona na wschód od strefy fałdowej, zajmuje 

największy obszar GZW; jej geneza związana jest z blokową budową podłoża GZW 

a przeważającymi tam deformacjami są uskoki (Dembowski 1972a); 

) strefa tektoniki fałdowo-blokowej ze strukturami o kierunku NW-SE, występująca 

w północno-wschodniej części GZW. 

Obszar badań zlokalizowany jest w strefie tektoniki dysjunktywnej, w całości w obrębie 

rozległej synkliny o upadach do 10o, zwanej niecką główną. Pocięta jest ona systemem 

równoleżnikowych rowów i zrębów o dużej amplitudzie zrzutów na południe (Gabzdyl 1994). 
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Cały obszar GZW pokryty jest gęstą siecią uskoków, przede wszystkim 

równoleżnikowych, na wschodzie zmieniających kierunek na SEE, ale również o kierunkach 

NNE-SSW i NW-SE. Ze względu na wielkość zrzutu wyróżnia się uskoki duże o amplitudach od 

kilkunastu do kilkuset metrów oraz drobne o zrzutach porównywalnych z miąższością pokładów 

węgla (Nieć 1996). 
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6. MATERIAŁ PODSTAWOWY BADAŃ ORAZ OCENA WIARYGODNOŚCI DANYCH 

Przedmiotem badań prezentowanych w pracy była struktura zmienności miąższości 

pokładów węgla kamiennego oraz parametrów jakościowych: zawartości siarki całkowitej 

i popiołu w węglu oraz wartości opałowej węgla. 

6.1.  Parametry złożowe węgla kamiennego 

Obok miąższości pokładów podstawowymi parametrami jakościowymi węgla 

kamiennego energetycznego i koksowego są (PN-ISO 1213-2: 1999): 

) zawartość siarki, 

) zawartość popiołu, 

) wartość opałowa lub ciepło spalania. 

Wartości parametrów jakościowych określa się dla różnych stanów paliwa, jednak najczęściej 

ich poziom odnosi się do stanu powietrzno-suchego i roboczego (Lorenz 1999). 

 

6.1.1. Miąższość pokładów 

Węgiel kamienny występuje zazwyczaj w formie pokładowej. Zmiany miąższości 

pokładu mogą być uwarunkowane genetycznie (nierówne podłoże torfowiska, nierównomierna 

subsydencja, niejednakowa kompakcja) lub wynikać z procesów wtórnych (np. erozja, zjawiska 

tektoniczne, glacjalne i wulkaniczne). Pokłady węgla mogą mieć budowę prostą lub złożoną, 

gdzie węgiel przedzielony jest przerostami - wkładkami utworów niewęglowych. Pod względem 

litologicznym przerosty to zazwyczaj skały ilaste lub ilasto-mułowcowe, rzadziej tonsztajny, 

powstające w okresach obniżania się torfowiska, gdy subsydencja nie jest kompensowana 

narastaniem torfu. 

Podział pokładów ze względu na miąższość przedstawia się następująco (Gabzdyl 

1988): 

) < 1,5 m – pokłady cienkie, 

) 1,5-3,5 m – pokłady średniej grubości, 

) 3,5-7,0 m – pokłady grube, 

) 7,0 m – pokłady bardzo grube. 

 

Łączna grubość wszystkich pokładów w serii węglonośnej, odniesiona do jej całkowitej 

grubości, wyrażona w procentach stanowi węglonośność serii. 

 

6.1.2. Zawartość siarki w węglu kamiennym 

Zawartość siarki jest jednym z zasadniczych wskaźników jakości węgla energetycznego 
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i koksowego. Na całkowitą zawartość siarki w węglu składa się, obok siarki genetycznie 

związanej z substancją organiczną (tzw. siarki organicznej), również siarka nieorganiczna 

związana z substancją mineralną. Siarka organiczna występuje w postaci połączeń 

tiofenowych, aromatycznych, tioeterowych oraz merkaptanowych. Siarka w połączeniach 

nieorganicznych występuje jako tzw. siarka siarczkowa i siarczanowa, sporadycznie jako siarka 

elementarna. Siarka siarczkowa występuje w węglu zazwyczaj w połączeniu z żelazem (piryt, 

markasyt FeS ), niekiedy z ołowiem (galena PbS), cynkiem (sfaleryt ZnS) i miedzią 

(chalkopiryt CuFeS ). Najbardziej rozpowszechnionym a zarazem najniebezpieczniejszym, 

z punktu widzenia ochrony środowiska, siarczkiem w węglu jest piryt. Zaledwie od 0,1 do 1,4% 

całkowitej ilości siarki w węglu występuje w postaci siarczanów, głównie jako gips 
( ), a także siarczany magnezu i sodu. Siarczany w większości przechodzą 

do popiołów, natomiast wszystkie związki siarczkowe oraz siarka organiczna w procesie 

spalania utleniają się (Gabzdyl 1987, Gabzdyl 1988, Lorenz 1999). 

2
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Do wstępnej oceny węgla kamiennego wystarczająca jest znajomość całkowitej 

zawartości siarki S  (oznaczenie wg normy PN-G-04584, PN-ISO 334 lub PN-ISO 351; normy 

związane PN-G-04580, PN-G-04510). Do oceny przydatności węgla w różnych procesach 

technologicznych niezbędnie jest oznaczenie zawartości siarki organicznej i nieorganicznej. 

Według polskiej normy PN-G-04580 przyjęto umownie, że dla węgla kamiennego siarka 
nieorganiczna S  to łączna zawartość siarki siarczanowej  (siarka występująca w postaci 

siarczanów) oraz siarki pirytowej S  (siarka występująca w postaci pirytu i markasytu) 

(oznaczanie wg normy PN-G-04582). Zawartość siarki organicznej S  w próbce węgla stanowi 

różnica pomiędzy zawartością siarki całkowitej S  i siarki nieorganicznej S . 
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Węgle kamienne zawierają zazwyczaj od kilku dziesiętnych części procenta do 4% 

siarki. Przy małej zawartości siarki w węglu przeważa siarka organiczna, natomiast przy dużej 

– siarka pirytowa, głównie piryt (Krukowiecki 1967). Duży ciężar właściwy pirytu umożliwia 

wydzielenie go w procesie grawitacyjnego wzbogacania węgla. Efektywność procesu zależy 

jednak od form występowania pirytu w węglu, jego wielkości oraz sposobów związania 

z macerałami i minerałami (Strzałkowska 1993). 

Zawartość siarki organicznej maleje wraz z uwęgleniem w węglach pokładów libiąskich, 

łaziskich, orzeskich i rudzkich, natomiast w węglach pokładów siodłowych, porębskich 

i jaklowickich, albo minimalnie rośnie, albo praktycznie nie ulega istotnej zmianie (Sablik, 

Wawrzynkiewicz 1997). 

 

6.1.3. Zawartość popiołu w węglu kamiennym 

Popiół to stała pozostałość po wyprażeniu węgla w warunkach oznaczania przyjętych 

w normie PN-G-04512. Zawartość popiołu wyrażoną w procentach stanowi masa stałej 

pozostałości po wyprażeniu węgla odniesiona do masy węgla. Jego zawartość w węglu określa 

się metodą wagową (PN-G-04512: 1980; PN-80/G-04512/Az1:2002; PN-ISO 1171: 2002) lub 

analizatorem automatycznym (PN-G-04560: 1998). Zawartość popiołu, obok wartości opałowej 

węgla jest głównym parametrem używanym do podziału węgla energetycznego na klasy (PN-
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G-97003: 1982). Zawartość popiołu A  d 3 w węglu stanowi wskaźnik stopnia czystości węgla: 

) węgle o wysokiej czystości – zawartość popiołu < 10%, 

) węgle o średniej czystości – zawartość popiołu 10-20%, 

) węgle o niskiej czystości - zawartość popiołu 20-30%, 

) węgle o bardzo niskiej czystości - zawartość popiołu 30-50%, 

) łupki węglowe - zawartość popiołu 50-80%. 

 

Zawartość popiołu jest głównie wynikiem warunków sedymentacyjnych. Domieszki 

mineralne węgli mogą mieć następujący charakter i pochodzenie: 

− związane z masą węglową: 

• nieorganiczne części roślin, tzw. popiół wewnętrzny, występuje 

zazwyczaj w ilości 1%, rzadko przekracza 2%, 

• domieszki przypadkowe: 

 osady mineralne naniesione przez wiatr lub wodę w czasie 

gromadzenia się substancji roślinnej, 

 drobno dyspersyjny piryt – efekt współdziałania masy węglowej 

z wodą zawierającą siarczan żelaza, 

− nie związane z masą węglową: 

 przerosty skały płonnej o charakterze osadowym, 

 piryt w płaszczyznach uławicenia lub kliważu, 

 sole – efekt działania przesączających się wód (ankeryty) 

(Krukowiecki 1967). 

Popiół stanowi przeobrażona termicznie substancja mineralna w postaci glinokrzemianów, 

krzemianów, węglanów, siarczków, siarczanów, fosforanów itp. (Gabzdyl 1987). 

 

6.1.4. Wartość opałowa węgla kamiennego 

Wartość opałowa jest najważniejszym parametrem jakościowym określającym wartość 

użytkową węgla kamiennego. Stanowi ona ciepło spalania, pomniejszone o ciepło parowania 

wody, wydzielonej podczas spalania węgla i powstałej z wodoru zawartego w węglu (wg PN-G-

04513 lub PN-ISO 1928). Wartość opałową Q  oblicza się na podstawie oznaczonego 

analitycznie ciepła spalania Q , które stanowi ilość ciepła wydzielająca się przy całkowitym 

spalaniu węgla w bombie kalorymetrycznej w atmosferze tlenu w odniesieniu do temperatury 

25 C, na jednostkę masy węgla. Ciepło spalania Q  jest jednym z parametrów podziału węgla 

kamiennego na typy według polskiej normy PN-G-97002 (1982) (np. węgiel gazowo-płomienny 

o wyróżniku 32, węgiel gazowy 33, węgiel gazowo-koksowy 34). 

i
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3 stan suchy (wg PN-91-G-04510) 
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6.2. Charakterystyka pokładów węgla wytypowanych do badań 

Podstawowym kryterium wyboru obszarów złożowych GZW do badań był ich 

dostatecznie duży obszar rozpoznany otworami wiertniczymi oraz w wyrobiskach górniczych. 

Analiza materiałów archiwalnych, głównie dokumentacji geologicznych złóż oraz wyników 

aktualnie wykonywanych analiz jakościowych udostępnionych przez działy mierniczo-

geologiczne wytypowanych kopalń węgla kamiennego, stanowiła podstawę wyboru 

reprezentatywnych pokładów do dalszych badań. 

Głównym kryterium wyboru pokładów był stopień ich rozpoznania, a więc przede 

wszystkim liczebność punktów opróbowania oraz rodzaj oznaczonych parametrów złożowych. 

Za niezbędne minimum dla przeprowadzenia wiarygodnych analiz statystycznych 

i geostatystycznych uznano zbiory danych o liczebności nie mniejszej niż 30 punktów 

opróbowania. Należy jednak zaznaczyć, że taka liczba danych nie zawsze jest gwarantem 

uzyskania wiarygodnych wyników. Dotyczy to przede wszystkim parametrów złożowych 

charakteryzujących się dużą naturalną zmiennością, dużym udziałem losowego składnika 

w całkowitej zmienności parametru, w przypadku których ograniczona ilość danych może 

uniemożliwić odtworzenie rzeczywistej struktury ich zmienności. 

Wybór obszarów badań podyktowany był, oprócz dobrego rozpoznania złóż węgla, 

odmiennym wykształceniem pokładów, dużym zróżnicowaniem wartości parametrów złożowych 

(miąższości i parametrów jakościowych). 

Bazę danych dla przeprowadzonych analiz stanowiły informacje pozyskane na etapie 

rozpoznania złóż za pomocą otworów wiertniczych (PN-ISO 14180) i opróbowania pokładów 

próbkami bruzdowymi w wyrobiskach górniczych (PN-G-01301; PN-G-04200; PN-G-04501). 

Analizą statystyczną i geostatystyczną objęto miąższość wybranych pokładów węgla 

kamiennego oraz ich podstawowe parametry jakościowe decydujące o technologiczno-

ekonomicznej przydatności węgla: zawartość siarki całkowitej, zawartość popiołu oraz wartość 

opałową. Akceptowalne wartości tych parametrów (maksymalne lub minimalne) określone 

zostały w kryteriach bilansowości dla złóż węgla kamiennego4. Wartości parametrów 

jakościowych oznaczono laboratoryjnie dla stanu suchego kopaliny, sporadycznie dla stanu 

roboczego. 

Jedno z podstawowych zagadnień pracy, badanie wiarygodności szacowania 

parametrów złożowych węgla kamiennego w punktach i parcelach obliczeniowych, wymagało 

wydzielenia w całkowitym zbiorze danych zbioru podstawowego (bazy interpolacji) i zbioru 

testowego pozwalającego zweryfikować dokładność interpolacji. Kolejnym istotnym kryterium 

wyboru pokładów do analiz było zatem, oprócz dostatecznie licznego zbioru danych z otworów 

wiertniczych (zbiór podstawowy), rozpoznanie pokładu za pomocą opróbowanych wyrobisk 

górniczych. Wyniki tych opróbowań stanowiły zazwyczaj zbiór testowy. 

 

 

 

                                                           
4Dz. U. Nr 116, poz. 978: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin. 
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Uwzględniając przyjęte kryteria do badań wytypowano ostatecznie następujące pokłady 

należące do krakowskiej serii piaskowcowej oraz serii mułowcowej: 

 

KWK „Brzeszcze” – pokłady: 352 i 405/1 (seria mułowcowa, warstwy załęskie)  

Zgodnie z „Dokumentacją geologiczną złoża węgla kamiennego KWK „Brzeszcze”” 

(Mizera 1997) pokład 405/1 to przewodni pokład kopalni. Zaleganie pokładu jest 

nieregularne, cechuje się lokalnie także znaczną zmiennością miąższości. Pokład jest 

niejednorodny, poszczególne ławy węglowe rozdzielone są kilkoma przerostami płonnymi, 

głównie iłowca i syderytów (o łącznej grubości 0,2-0,4 m). W części zachodniej 

odszczepia się dolna ława pokładu 405/1 tworząc pokład 405/2. W części wschodniej 

obszaru górniczego pokład 405/2 nie występuje. Sumaryczna miąższość pokładu waha 

się, w zależności od partii złoża pomiędzy 2,0 a 4,0 m. Charakteryzuje się on dobrymi 

parametrami jakościowymi: niską zawartością siarki (średnio 0,58%) i średnią 

zawartością popiołu równą 11,5%. Węgiel pokładu 405/1, o średniej wartości opałowej 

28226kJ/kg zaliczany jest do typów 32.1, 32.2, 33 i 34. Parametry jakościowe 

i miąższość pokładu pogarszają się w kierunku wschodnim i północnym. Pokład występuje 

na głębokości 300-1035 m. 

Pokład 352 cechuje się stałą miąższością (średnio 1,4 m), jego rozciągłość biegnie 

generalnie wzdłuż linii wschód - zachód a upad w kierunku północnym wynosi 4 - 8o. 

Pokład ma jednolity charakter petrograficzny, jedynie w partii wschodniej występuje 

w nim przerost iłowca o grubości 0,05 - 0,20 m. 

Na terenie OG „Brzeszcze” zlokalizowane są 32 otwory wiertnicze, wykonywane od 

początku ubiegłego wieku do 1985r, jednak wg dokumentacji geologicznej jedynie 15 

otworów można uznać za przydatne z uwagi na uzysk rdzenia i kompletne badania 

laboratoryjne. Z uwagi na to do analiz wytypowano wyłącznie dane z opróbowania 

pokładu w wyrobiskach górniczych przygotowawczych i eksploatacyjnych. 

 

KWK „Piast” – pokłady: 206/1-2, 207, 209 (krakowska seria piaskowcowa, 

warstwy łaziskie); 301 (seria mułowcowa, warstwy orzeskie) 

Do analiz wytypowano dwa najlepiej rozpoznane, aktualnie eksploatowane w KWK 

„Piast” pokłady węgla kamiennego: pokłady 206/1-2 i 207 (dane z otworów wiertniczych 

i robót górniczych) oraz dodatkowo pokłady 209 i 301 rozpoznane wyłącznie otworami 

wiertniczymi, jednak w ilości umożliwiającej wiarygodną analizę statystyczną 

i geostatystyczną (Wątor 1996). Pokłady są niejednorodne z przerostami łupków 

ogniotrwałych o grubości ok. 0,03 – 0,1 m w pokładzie 209 oraz cieńszych sporadycznie 

w pokładach 206/1-2 i 207. 

Jednym z najzasobniejszych i najbardziej stabilnych pokładów kopalni jest należący 

do grupy warstw łaziskich pokład 207. Zalega on na głębokości od 290 do 710 m, przy 

niewielkim nachyleniu pokładu od 0 do 3o w kierunku NE. Miąższość pokładu wynosi od 

0,8 do 3,5 m, natomiast parametry jakościowe pokładu przedstawiają się następująco: 

) zawartość popiołu od 6 do 18% (średnio 11%), 

) wartość opałowa od 23200 do 26800 kJ/kg (średnio 25140 kJ/kg), 
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) zawartość siarki od 1,1 do 1,9% (średnio 1,5 %). 

Pokład 206/1-2 zalega na głębokości od 220 do 700 m. Rozciągłość pokładu 

biegnie w kierunku NW-SE, upad 0-6o. Pokład rozprzestrzeniony jest na całym obszarze 

górniczym, składa się z 2 ław, rozdzielających się w kierunku zachodnim. W północno-

wschodniej części złoża pokład ma miąższość ok. 4,1 m, z przerostem łupku ok. 0,05 do 

0,10 m (partie 15, 16, 17), w części zachodniej pokład rozdzielony jest na pokład 206/1 

i 206/2 (partie 2, 3, 7 i 8). Średnie parametry jakościowe węgla pokładu 206/1-2 dla 

stanu analitycznego kopaliny przedstawiają się następująco: 

) wartość opałowa 24318 kJ/kg, 

) zawartość siarki 1,1%, 

) zawartość popiołu 11%. 

 

KWK „Murcki” – pokłady serii mułowcowej: 318 (warstwy orzeskie); 330, 333/1, 

334/2, 341/2, 342/2, 349 (warstwy załęskie) 

Podstawę bazy zasobowej kopalni „Murcki” stanowią pokłady serii mułowcowej. 

Aktualnie eksploatowane są pokłady 330, 334/2 oraz 349. Wszystkie badane pokłady 

mają budowę złożoną, często występują w nich liczne przerosty, których ilość i grubość 

jest zróżnicowana w obrębie pokładu. Spośród  aktualnie eksploatowanych pokładów 

najbardziej zmiennymi pod tym względem są pokłady 330 i 349. W pokładzie 349 na 

odcinku około 1 km obserwuje się wzrost ilości przerostów z jednego do pięciu, natomiast 

w pokładzie 330 rośnie dodatkowo grubość przerostów nawet kilkakrotnie (Miodoński 

 2003). 

Badane pokłady węgla są cienkie, ich średnie miąższości zazwyczaj tylko 

nieznacznie przekraczają 1 m. Rozciągłość pokładów pokrywa się generalnie z kierunkiem 

E-W, upad na południe pod kątem kilku stopni. Rozprzestrzenione pokładów jest 

nierównomierne, zazwyczaj nie występują na całym obszarze górniczym (pokład 318 

występuje w południowej części obszaru, częste zaniki pokładów 330 i 333/1 

w szczególności na północy obszaru) (Jendrysik 1993).  

 

KWK „Janina” – pokłady krakowskiej serii piaskowcowej: 118 (warstwy libiąskie) i 

209 (warstwy łaziskie) 

Bazę zasobową kopalni „Janina” stanowią pokłady krakowskiej serii piaskowcowej 

(warstw libiąskich: 111-119/2 i warstw łaziskich: 201/1-216). Niżej leżące warstwy 

orzeskie są rozpoznane zaledwie kilkunastoma otworami wiertniczymi. Aktualnie 

eksploatowane są pokłady 116/2, 118 i 201/1. 

Pokład 118 jest pokładem regularnym, występującym na całym dokumentowanym 

obszarze, jedynie w części południowej w rejonie uskoku (h~180 m) na niewielkim 

obszarze stwierdzono wymycie erozyjne. Na znacznej części obszaru górniczego pokład 

rozdzielony jest jednym lub dwoma przerostami skały płonnej o grubości do 0,1 m. 

W części wschodniej grubość przerostu wzrasta do ok. 0,6 m i przedmiotem eksploatacji 

jest wyłącznie górna warstwa pokładu. Ze względu na zwiększoną zawartość siarki 

(powyżej 2,5%) nieliczne parcele znajdujące się w części północno-środkowej, środkowej, 
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zachodniej, południowo-zachodniej zaliczono do zasobów pozabilansowych. 

W obszarze KWK „Janina” pokład 209 rozpoznany jest zaledwie 22 otworami 

wiertniczymi (Załącznik 1.8). Miąższość pokładu waha się od około 1 do 4 m, przy 

średniej zawartości siarki całkowitej 1,4%, zawartości popiołu 17,6% i wartości opałowej 

około 23250 kJ/kg. 

 

Obszary złożowe niezagospodarowane „Wisła I-Wisła II” i „Wisła Północ” – pokład 

warstw łaziskich 209 

Do analizy statystycznej i geostatystycznej wytypowano przewodni pokład warstw 

łaziskich, najatrakcyjniejszy z punktu widzenia opisujących go parametrów pokład 

wschodniej części GZW. Do jego walorów można zaliczyć stosunkowo dużą miąższość, 

dochodzącą do ponad 7m, akceptowalną jakość węgla oraz dość dobre rozpoznanie 

pokładu (łącznie w obu obszarach złożowych wykonano 70 otworów wiertniczych). Cechy 

te uzasadniają celowość przeprowadzenia analiz statystycznych i geostatystycznych dla 

danych pochodzących z tego pokładu (Kowalska, Jedziniak 1996; Kowalska, Cholewa 

1996). 

 

Syntetyczną charakterystykę wytypowanych do badań pokładów przedstawiono 

w tabeli 6.1. 

 
Tab. 6.1. Charakterystyka cech badanych pokładów węgla kamiennego GZW

Seria litostratygraficzna  
- warstwy

Pokład Kopalnia
Czystość 
węgla *

Miąższość
Rodzaj 

opróbowania
Krakowska seria 
piaskowcowa - warstwy 
libiąskie

118 KWK „Janina”
średnia 
czystość

średnia 
grubość

OW, WG

206/1-2 KWK „Piast”
średnia 
czystość

średnia 
grubość

OW, WG

207 KWK „Piast”
średnia 
czystość

średnia 
grubość

OW, WG

„Wisła Północ”, 
„Wisła I-Wisła II”

średnia 
czystość

pokład gruby OW

KWK „Piast”
średnia 
czystość

pokład gruby OW

Krakowska seria 
piaskowcowa - warstwy 
łaziskie

209

KWK „Janina”
średnia 
czystość

średnia 
grubość

OW

301 KWK „Piast” niska czystość pokład cienki OWSeria mułowcowa - 
warstwy orzeskie 318 b.d. pokład cienki OW, WG

330
średnia 
czystość

pokład cienki OW, WG

333/1 b.d. pokład cienki OW, WG

334/2
średnia 
czystość

pokład cienki OW, WG

341/2 b.d. pokład cienki WG
342/2 b.d. pokład cienki OW

349

KWK „Murcki”

średnia 
czystość

pokład cienki OW, WG

352 KWK „Brzeszcze”
wysoka 
czystość

pokład cienki WG

Seria mułowcowa - 
warstwy załęskie

405/1 KWK „Brzeszcze”
średnia 
czystość

b.d. WG

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z wyrobisk górniczych, * - klasyfikacja 

czystości węgla przeprowadzona na podstawie zawartości popiołu (rozdział ), ** - klasyfikacja miąższości 

pokładów w rozdziale , b.d. – brak danych 

6.1.3

6.1.1

 27



Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

6.3. Ocena wiarygodności danych 

Otwory wiertnicze zlokalizowane w obszarze badań wykonane zostały najczęściej na 

etapie rozpoznania złóż. Najstarsze otwory pochodzą z początku XX wieku, większość z lat 

1960-1980, ostatnie otwory wiertnicze na badanym obszarze zostały odwiercone w połowie lat 

80-tych. Posłużyły one do późniejszego projektowania zakładów górniczych. Rozmieszczenie 

otworów wiertniczych jest nieregularne, zazwyczaj jednak dość równomiernie pokrywają 

obszar złoża, średnie odległości między otworami wynoszą od 1000-1600 m. Rdzenie otworów 

wiertniczych były systematycznie poddawane opróbowaniu, a pobrane z nich próbki badane 

w laboratoriach, w celu określenia głównych parametrów jakościowych: zawartości siarki 

i popiołu, wilgotności, gęstości przestrzennej i wartości opałowej. W żadnej z dokumentacji 

geologicznych badanych złóż nie ma informacji o sposobie poboru i przygotowania próbek do 

analiz chemicznych. Utrudnia to ocenę wiarygodności wiertniczych danych jakościowych jak 

również porównanie z aktualnym sposobem opróbowania rdzeni otworów wiertniczych 

i wyrobisk górniczych. 

Niebagatelny wpływ na określenie wartości parametrów jakościowych węgla 

kamiennego na podstawie rozpoznania wiertniczego ma uzysk rdzenia. Małe uzyski rdzenia 

w znacznym stopniu mogą zafałszować rzeczywiste wartości parametrów jakościowych, 

szczególnie w przypadku, gdy w pokładzie węgla oprócz nieregularnie rozproszonej substancji 

mineralnej występują wkładki lub przerosty skałą płonną. W trakcie przewiercania pokładu 

węgiel może ulec rozkruszeniu, przerosty natomiast zazwyczaj w całości dostają się do próbki 

(Szwermer 1962). 

Zawartości siarki i popiołu na różnych etapach cyklu produkcyjnego węgla mogą 

znacznie odbiegać od wartości określonych laboratoryjnie z próbek bruzdowych czy rdzeni 

wiertniczych (Probierz K. i in. 2003). 

Aktualnie w kopalniach węgla kamiennego dla oceny parametrów opisujących jakość 

węgla stosuje się opróbowanie bruzdowe pokładów w wyrobiskach górniczych (zgodnie 

z normą PN-G-04501: 1998), jednak nie we wszystkich polskich kopalniach jest to praktyką 

powszechną i systematyczną. Na ogół opróbowanie bruzdowe wykonywane jest rzadko 

i w nieregularnej sieci, w zależności od indywidualnych potrzeb kopalni, zarówno odnośnie do 

gęstości sieci opróbowania jak również wyboru parametrów jakościowych do analiz 

laboratoryjnych. Średnie odległości między punktami poboru próbek bruzdowych wahają się od 

200 do 500 m. Znacznie częściej wykonywane są pomiary miąższości pokładów w wyrobiskach 

górniczych (od 100 do 300 m). Z próbek bruzdowych zgodnie z wymaganiami PN-90/G-04502 

wydziela się próbki laboratoryjne i analityczne. Zbiory danych z opróbowania pokładów w 

wyrobiskach górniczych charakteryzują się w porównaniu z danymi z otworów wiertniczych 

znacznie wyższą wiarygodnością. Niejednokrotnie pozwoliły one na weryfikację danych 

z licznych otworów wiertniczych, wykonanych głównie na początku zeszłego stulecia (Mizera 

1997). 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmianie uległy zasady pobierania próbek 

bruzdowych. Według aktualnie obowiązującej normy PN-G-04501 (1998) przerosty od 0 do 

30 cm należy włączyć do próbki bruzdowej, gdyż są one urabiane razem z węglem. Jest to 
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w sprzeczności z wcześniej obowiązującymi przepisami5 i normami (np. PN-81/G-04501), wg 

których zarówno z próbek bruzdowych jak i wiertniczych wydzielano przerosty o grubości 

powyżej 5 cm. Zasadniczą niezgodność przepisów uprzednio jak i aktualnie obowiązujących 

dotyczących pobierania próbek bruzdowych do analiz laboratoryjnych, jak również 

konsekwencje wynikające ze ścisłego postępowania wg tych zasad, dostrzegają służby 

mierniczo-geologiczne kopalń. Niezgodność zasad pobierania próbek węgla w różnych okresach 

czasu bezspornie w istotny sposób ogranicza możliwość przeprowadzania analiz 

np. statystycznych czy geostatystycznych na zbiorach danych zawierających wyniki analiz 

wykonanych na próbkach pobranych wg odmiennych zasad. Dostrzegając wagę problemu 

służby mierniczo-geologiczne pobierają próbki zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

jak również, dla zachowania jednolitych zasad pobierania próbek bruzdowych, pobierają drugą 

serię próbek zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami. 

Przy ostatecznym wyborze otworów wiertniczych do analiz statystycznych 

i geostatystycznych kierowano się oceną ich wiarygodności przedstawioną w dokumentacjach 

geologicznych wytypowanych złóż. Rozmieszczenie próbek pobranych z otworów wiertniczych 

i wyrobisk górniczych, których analizy chemiczne uznano za pełnowartościowe i wiarygodne 

i z tego względu wykorzystano w badaniach przedstawiono na załącznikach 1.1-1.8. Liczebność 

zbiorów danych zestawiono w tabeli (Załącznik 2). 

Rozmieszczenie punktów opróbowania jest zazwyczaj nieregularne, co może mieć 

niekorzystny wpływ na wiarygodność wyników analizy zmienności parametrów. Wobec 

niewielkiej liczebności zbiory danych z sąsiadujących obszarów „Wisła Północ” i „Wisła I-

Wisła II” połączono tworząc zbiór „Wisła”. 

 

 

                                                           
5 Zarządzenie Nr 71 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 lipca 1965 r. w sprawie zakresu i metodyki badań 
przydatności węgli kamiennych i sapropelowych oraz łupków węglowych i sapropelowych przy dokumentowaniu 
zasobów tych złóż 
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7. METODYKA BADANIA STRUKTURY ZMIENNOŚCI 

Badanie struktury zmienności miąższości i parametrów jakościowych węgla kamiennego 

przeprowadzono przy wykorzystaniu: 

) metod klasycznej statystyki dla określenia ich struktury probabilistycznej, 

) metod geostatystycznych dla scharakteryzowania ich przestrzennej struktury 

zmienności wyrażonej przez teoretyczne modele semiwariogramów, 

) metod interpolacji dla oceny wiarygodności odwzorowania graficznego 

rozmieszczenia ich wartości za pomocą map izoliniowych. 

 

7.1.  Zmienność w ujęciu probabilistycznym 

Analizę geostatystyczną poprzedzono podstawowym opisem statystycznym badanych 

parametrów. W ramach statystycznego opracowania danych sporządzono i porównano 

histogramy analizowanych parametrów złożowych dla zbiorów danych pochodzących 

z opróbowania rdzeni otworów wiertniczych (OW) oraz z opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych (WG). Dla obu zbiorów danych wyznaczono wartości podstawowych parametrów 

statystycznych (PN-ISO 3534-1: 2002): 

 
1. miar średnich: 

• średniej arytmetycznej: ∑
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2. miar rozproszenia: 

• wariancji: ∑
=

−=
N

i
i xx

N
s

1

22 )(1
      (Wz. 7.3) 

• odchylenia standardowego: 2ss =      (Wz. 7.4) 

• współczynnika zmienności: %100⋅=
x
sv      (Wz. 7.5) 

 30



Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

3. miar asymetrii i ekscesu: 

• współczynnika skośności (asymetrii): ∑
=

−=
N

i
i xx

sN
g

1

3
31 )(1

  (Wz. 7.6) 

• współczynnika spłaszczenia (ekscesu): 3)(1
1

4
42 −−= ∑

=

N

i
i xx

sN
g  (Wz. 7.7) 

gdzie: 

xi – wartość zmiennej losowej, 

N – liczebność próbki. 

 

Zmienność parametrów oceniono w sposób opisowy stosując klasyfikację Baryszewa 

(Smirnow, Prokofiew 1960). Według niej wartości współczynnika zmienności v przypisany jest 

stopień zmienności parametru (rys. 7.1). 

 

 

 

 

Rys. 7.1. Klasyfikacja zmienności parametrów wg Baryszewa 

Objaśnienia: v – wartość współczynnika zmienności 

 

 

Porównania asymetrii rozkładów parametrów dokonano stosując jako kryterium 

podziału następujące wartości współczynnika asymetrii g  (Mucha 2002): 1

 
5,01 ≤g   - quasi-symetria, 

15,0 1 ≤< g   - asymetria słaba, 

21 1 ≤< g   - asymetria umiarkowana, 

42 1 ≤< g   - asymetria silna, 

41 >g    - asymetria skrajnie silna. 

 

Znak dodatni przed wyliczoną wartością współczynnika asymetrii oznacza rozkład 

prawoasymetryczny, natomiast znak ujemny oznacza lewoasymetryczność. 
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7.2. Geostatystyczna struktura zmienności (modelowanie zmienności) 

Przy geostatystycznym opisie struktury zmienności parametrów złożowych węgla 

kamiennego korzystano z trzech typów semiwariogramów: klasycznego semiwariogramu 

Matherona (V), semiwariogramu typu Inverted Covariance (IC) oraz semiwariogramu 

relatywnego (R). W celu ujawnienia anizotropii badanych parametrów złożowych wykonano 

semiwariogramy kierunkowe. Wizualna ocena dopasowania modeli teoretycznych do 

semiwariogramów próbkowych została sprawdzona testem krzyżowym (procedura Cross-

Validation) (Isaaks, Srivastava 1989). 

Do obliczenia semiwariogramów próbkowych wykorzystano programy GeoEAS (Englund, 

Sparks 1991), Variowin (Pannatier 1996) oraz GS+. Wizualizację wyników badań zrealizowano 

przy zastosowaniu programu Surfer 8.0 (2002). 

Geostatystycznym narzędziem służącym do opisu struktury zmienności parametrów jest 

semiwariogram. Semiwariogram to funkcja ujmująca zależność pomiędzy średnim kwadratem 

różnic wartości badanych parametrów a średnią odległością między punktami opróbowań. 

Postać semiwariogramu dla zbiorów danych pochodzących z opróbowania złóż, w oparciu 

o klasyczną formułę Matherona (Mucha 1994) przedstawia wzór: 
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gdzie: 

hii zz +,  - wartości parametrów w punktach opróbowań odległych o h, 

hN  - liczba par punktów pomiarowych odległych o h. 

 

Klasyczne semiwariogramy Matherona (V) znajdują właściwe zastosowanie 

w modelowaniu zmienności parametrów charakteryzujących się rozkładami symetrycznymi lub 

o słabej asymetrii oraz w przypadku regularnego rozmieszczenia punktów opróbowania. 

W przypadku rozkładów silnie asymetrycznych bądź przy wysoce nieregularnej lokalizacji 

punktów opróbowania złoża korzystniejsze jest stosowanie semiwariogramu typu Inverted 

Covariance (InvCov lub IC), w literaturze określanego również jako nonergodic variogram 

(Isaaks, Srivastava 1988; Srivastava, Parker 1988). Obraz struktury zmienności parametru 

w oparciu o semiwariogram typu Inverted Covariance określa wzór: 
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gdzie: 
2s  - wariancja próbkowa, 

C(h) - wartość autokowariancji, 

hii zz +,  - wartości parametrów w punktach opróbowań odległych o h, 

hii zz +,  - wartość średnia parametru w punktach i oraz i + h. 

Obok semiwariogramów klasycznego i semiwariogramu typu Inverted Covariance, 

opisujących bezwzględne zróżnicowanie parametru, stosuje się również semiwariogram 
względny. Postać semiwariogramu relatywnego )(hRγ  uzyskuje się przez podzielenie funkcji 
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klasycznego semiwariogramu Matherona )(hγ  przez kwadrat średniej wartości parametru m(h) 

dla danego przedziału odległościowego h (David 1977): 

 

)(
)()( 2 hm

hhR
γγ =     (Wz. 7.10) 

 

Semiwariogram relatywny jest zalecany w przypadku parametrów charakteryzujących 

się silną niejednorodnością, ujawniającą się proporcjonalnością wariancji i kwadratu średniej 

wartości parametru dla różnych obszarów (Cressie 1985). Zasadniczą zaletą semiwariogramów 

relatywnych jest możliwość bezpośredniego porównanie siły i struktury zmienności parametrów 

różnego typu (również wyrażanych w różnych jednostkach) oraz porównanie uzyskanych 

z procedury krigingu wartości prognozowanych błędów interpolacji. 

 
 

 

Rys. 7.2. Geostatystyczne modele zmienności (notacja równań modeli wg Deutsch, Journel 1992) 

Objaśnienia: C0 – wariancja zmienności lokalnej, C – wariancja zmienności przestrzennej, a – zasięg 

semiwariogramu, b – współczynnik kierunkowy prostej, γ(h) – wartość semiwariogramu, h - odległość 

 

W dalszym postępowaniu semiwariogramy przybliża się za pomocą modeli 

teoretycznych, które pełnią rolę geostatystycznych modeli zmienności. W oparciu o strukturę 

zmienności parametru wyrażoną przez dopasowany do semiwariogramu empirycznego model 

teoretyczny odbywa się geostatystyczna procedura szacowania wartości parametru w punktach 

i blokach obliczeniowych oraz oceny błędu tego oszacowania. Wyróżnia się modele 
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teoretyczne: bez asymptoty (z nieograniczonym teoretycznie wzrostem semiwariogramu), 

z asymptotą (z ograniczonym wzrostem semiwariogramu) oraz model losowy (Mucha 1994). 

Wybrane geostatystyczne modele zmienności zastosowane w pracy przedstawiono na rysunku 

7.2. 

 

Strukturę zmienności parametru charakteryzuje rodzaj modelu teoretycznego a także 

jego parametry (rys. 7.2, rys. 7.3): 

− zasięg semiwariogramu a określający maksymalny zakres odległościowy 

występowania autokorelacji między wartościami badanego parametru, 

− C0 – wariancja losowego składnika zmienności parametru (miara zmienności lokalnej, 

regularności i ciągłości zmian), 

− C – wariancja składnika nielosowego zmienności parametru (wariancja zmienności 

przestrzennej).  

 

 

 

Rys. 7.3. Sferyczny teoretyczny model zmienności parametru 

Objaśnienia: 1 – pole zmienności losowej, 2 – pole zmienności nielosowej, 3 – semiwariogram, 4 – model teoretyczny 

sferyczny 

C0 – wariancja losowego składnika zmienności parametru, C - wariancja nielosowego składnika zmienności parametru, 

a - zasięg semiwariogramu (autokorelacji), wN(h) – udział nielosowego składnika zmienności, wL(h) – udział losowego 

składnika zmienności 

 

W przypadku modelu Gaussa, który wartość wariancji teoretycznej (C0+C) osiąga tylko 

asymptotycznie, ustala się tzw. zasięg praktyczny, przy którym semiwariogram jest równy 

0,95(C0+C) (Mucha 1994). 

 

Wiarygodność oszacowania wartości parametru i błędu jego oceny uzależniona jest od 

wartości parametrów modelu teoretycznego (wariancji losowego i nielosowego składnika 

zmienności), które liczbowo wyrażają udziały losowego i nielosowego składnika w zmienności 

parametru. Wielkości C0 i C odniesione indywidualnie do amplitudy semiwariogramu (C0+C) 

wyrażają liczbowo względne znaczenie obu składników w całkowitej zmienności badanego 

parametru złożowego: 

 

 34



Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

) wskaźnik minimalnego udziału wariancji losowego składnika zmienności 
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) wskaźnik maksymalnego udziału wariancji nielosowego składnika zmienności 
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Efektywność krigingu uzależniona jest ponadto od zasięgu autoskorelowania obserwacji a. 

Można to obrazowo przedstawić odnosząc zasięg semiwariogramu do liniowych 

(maksymalnych) rozmiarów ocenianych obiektów L: 

 
)  - duża efektywność oceny geostatystycznej, La >>

)  - zadowalająca efektywność oceny geostatystcznej, La ≈

)  - mała efektywność oceny geostatystycznej. La <<

 

Weryfikację poprawności dopasowania modeli teoretycznych do semiwariogramów 

empirycznych wykonano przy wykorzystaniu testu krzyżowego (procedura Cross-Validation wg 

Isaaks, Srivastava 1989), opartego na metodzie krigingu punktowego. Istotą procedury jest 

porównanie dla przyjętego modelu zmienności oszacowanych wartości parametru w każdym 

punkcie opróbowania (z wyłączeniem punktu, dla którego odbywa się szacowanie) 

z wartościami stwierdzonymi parametru w tych punktach. Wynikiem procedury jest zbiór 
względnych błędów oceny parametrów w punktach opróbowania iε , które stanowią stosunek 

różnicy między oceną i rzeczywistą wartością parametru w punktach opróbowania do wartości 

prognozowanego błędu oceny (błędu krigingu): 
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     (Wz. 7.13)

gdzie: 
*
iKz   - oszacowana wartość parametru w punkcie opróbowania „i”, 

iz  - rzeczywista wartość parametru w punkcie opróbowania „i”, 

iKσ  - błąd krigingu (prognozowany przez metodę krigingu punktowego błąd 

interpolacji). 

 

W przypadku idealnego doboru modelu do danych empirycznych wynikiem weryfikacji 

jest zbiór względnych błędów oceny parametrów w punktach opróbowań mający rozkład 
normalny z wartością średnią ε  równą zero i odchyleniem standardowym  wynoszącym 1. εs

W przypadku semiwariogramów relatywnych jedynym sposobem weryfikacji dobroci 

dopasowania modeli teoretycznych jest wartość współczynnika korelacji pomiędzy oszacowaną 

i stwierdzoną wartością parametru w punktach opróbowania. 
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7.3.  Odwzorowanie rozmieszczenia wartości parametrów złożowych za 

pomocą map izoliniowych 

Jedną z najwygodniejszych i najczęściej stosowanych form graficznego dokumentowania 

rozmieszczenia wartości parametrów złożowych w pokładach węgla kamiennego są mapy 

izoliniowe. We wczesnych fazach rozpoznania złóż węgla kamiennego mapy izoliniowe 

sporządzane są na podstawie danych rozpoznania wiertniczego. Umożliwiają one 

prognozowanie wartości dowolnych parametrów złożowych w udostępnianych 

i przewidywanych do eksploatacji partiach złoża. Przedmiotem tego typu opisu są przede 

wszystkim miąższość oraz parametry opisujące jakość kopaliny, do których należą zawartość 

siarki i popiołu oraz wartość opałowa. 

 

7.3.1.  Interpolacja parametrów złożowych metodami deterministycznymi 

(niegeostatystycznymi) 

Spośród wielu znanych metod interpolacji najczęściej stosowanymi, z uwagi na ogólnie 

dostępne oprogramowanie komputerowe, są następujące metody (Surfer User’s Guide 2002): 

 

) metoda minimalnej krzywizny (Minimum Curvature - MC), 

) metoda odwrotnej odległości (Inverse Distance to a Power - ID), 

) zmodyfikowana metoda Shepard’a (Modified Shepard's Method - Sh), 

) metoda radialnych funkcji bazowych (Radial Basis Function - RB). 

 

Dokładny opis wykorzystanych metod interpolacji można znaleźć w cytowanej 

literaturze. Z uwagi na ograniczony zakres objętościowy pracy w dalszej części przedstawiono 

jedynie podstawy teoretyczne geostatystycznych procedur interpolacyjnych: krigingu 

zwyczajnego (OK), krigingu wskaźnikowego (IK) oraz krigingu probabilistycznego (PK). 

 

7.3.2. Interpolacja za pomocą metod geostatystycznych 

Wyniki interpolacji wartości badanych parametrów złożowych wykonanej przy 

zastosowaniu interpolatorów deterministycznych skonfrontowano z wynikami zastosowania 

geostatystycznych wersji  kriging punktowego: zwyczajny (ordinary kriging) oraz dwiema 

nowszymi i  bardziej zaawansowanymi nieparametrycznymi (nieliniowymi) technikami 

geostatystycznymi: 

) krigingiem wskaźnikowym (indicator kriging) (Journel 1983, 1984; Lemmer 

1984; Vann, Guibal 2000; Mucha, Wasilewska 2006), 
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) krigingiem probabilistycznym zwanym również proporcjonalnym (probability 

kriging) (Sullivan 1984; Journel 1984; Mucha, Wasilewska 2006). 

Kriging zwyczajny (ordinary kriging) 

Interpolację wartości parametrów w węzłach założonej sieci interpolacyjnej wykonuje 

się za pomocą liniowego interpolatora, który ma postać średniej ważonej (Mucha 1994): 

 

∑
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gdzie: 

wiK - współczynnik wagowy krigingu przypisany „i”– tej obserwacji, 

zi - wartość parametru w punkcie opróbowania „i”, 

N – liczba punktów opróbowań wykorzystanych w interpolacji. 

 

Współczynniki wagowe określa się z układu równań krigingu (Journel, Huijbregts 1978), 

który uwzględnia wzajemną konfigurację punktów opróbowań biorących udział w interpolacji 

oraz usytuowanie tych punktów względem węzła sieci interpolacyjnej a także ustalony 

wcześniej model zróżnicowania parametrów: 
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gdzie: 

wiK - współczynnik wagowy przypisany „i” – tej obserwacji, 
γ (Si, Sj) - wartość semiwariogramu dla odległości dzielącej punkty opróbowania (Si) 

i (Sj), 
γ (Si, A) - wartość semiwariogramu dla odległości dzielącej punkt opróbowania (Si) 

i punkt interpolacji (A), 

λ  - mnożnik Lagrange΄a. 
 

Prognozy wielkości błędu interpolacji (ściślej odchylenia standardowego krigingu σK  

zwanego w skrócie błędem krigingu) dokonuje się ze wzoru: 
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gdzie: 

N – liczba obserwacji uwzględnionych w procedurze krigingu, 

wiK – współczynnik wagowy przypisany w procedurze krigingu„i” – tej obserwacji, 
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),( ASiγ  – wartość średnia semiwariogramu dla odległości między próbką (Si) i punktem 

interpolacji (lub blokiem w przypadku szacowania średniej wartości 

parametru) (A), 
),( ji SSγ  – wartość semiwariogramu dla odległości między próbką (Si) i (Sj), 

),( AAγ  – wartość średnia semiwariogramu w obrębie bloku A (dla interpolacji 

punktowej ten element wzoru jest równy zero). 

 

Względny (relatywny) błąd standardowy krigingu σKR otrzymuje się przez podzielenie 
błędu bezwzględnego krigingu σK przez oszacowaną wartość parametru  i wymnożenie 

wyrażenia przez 100%: 

∗
Kz

 

%100* ⋅=
K

K
KR z

σ
σ      (Wz. 7.17) 

Kriging wskaźnikowy (indicator kriging) 

Kriging wskaźnikowy to chronologicznie pierwsza wersja nieparametrycznej (nieliniowej) 

procedury geostatystycznej. Zalecana jest do interpolacji parametrów złożowych 

charakteryzujących się dużą lub skrajnie dużą zmiennością, silnie asymetrycznymi rozkładami 

prawdopodobieństwa i występowaniem wartości anomalnych (Glacken, Blackney 1998). 

Wartość parametru zi pomierzona w punkcie „i” podlega nieliniowej, binarnej transformacji 

według następującej zasady: 

 

1)( =li cI   gdy  li cz ≤  
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gdzie: 

lc  – przyjęte wartości progowe. 

 
Dla poszczególnych wartości progowych  wartości parametru  w podstawowym 

zbiorze danych zostają zastąpione przez wartości 0 lub 1. Jako wartości progowe najczęściej 

przyjmuje się kolejne decyle określone ze skumulowanego rozkładu prawdopodobieństwa 

parametru dla podstawowego zbioru danych. 

lc iz

W następnej kolejności oblicza się semiwariogramy przetransformowanych wartości 
parametrów , oddzielnie dla każdej wartości progowej, i do wyliczonych w ten sposób 

semiwariogramów wskaźnikowych dopasowuje się modele geostatystyczne. Modele 

teoretyczne zostają wykorzystane w procedurze krigingu zwyczajnego, w której wykorzystuje 

się wyłącznie przetransformowane binarnie wartości szacowanego parametru. Określone 
z procedury krigingu zwyczajnego dla kolejnych wartości progowych wartości wskaźnika  

wyrażają faktycznie prawdopodobieństwo występowania w danym punkcie złoża A wartości 
parametru złożowego niższej od danej wartości progowej  a zarazem wartość 

dystrybuanty empirycznej  tj. . 

)( li cI

)(*
lKA cI
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liA czP <
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lA cF )()( **
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 38



Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

 

Dysponując dystrybuantą oszacowaną metodą krigingu dla kolejnych „l” wartości 

progowych cl można wyznaczyć wartość parametru złożowego w każdym z punktów (węzłów) 

sieci interpolacyjnej lub dowolnym punkcie złoża A ze wzoru: 

 

)]()([ 1
**

1

1

*
−

+

=

−≈ ∑ ll

l

l
lA cFcFzz     (Wz. 7.18) 

gdzie: 

lz  - średnia arytmetyczna z nie przetransformowanych wartości parametru zawartych 
między kolejnymi wartościami progowymi  i , przy czym: lc 1−lc max1min0 , zczc l == + . 

 

W oparciu o dystrybuantę możliwe jest również skonstruowanie dla przyjętego poziomu 

prawdopodobieństwa przedziałów ufności dla nieznanej wartości parametru w każdym 

z punktów węzłowych sieci interpolacji. 

Niedostatkiem metody krigingu wskaźnikowego jest niepełne wykorzystanie informacji 

o wartościach badanego parametru przez zastąpienie ich wskaźnikami. 

Kriging probabilistyczny (probability kriging) 

Kriging probabilistyczny (proporcjonalny) stanowi rozszerzoną wersję krigingu 

wskaźnikowego (Sullivan 1994). Oprócz transformacji binarnej zbioru danych podstawowych 

dla kolejnych wartości progowych (analogicznie jak w krigingu wskaźnikowym) wymagana jest 

ponadto ich transformacja do rozkładu jednostajnego. Wykonuje się to przez zastąpienie 

naturalnych wartości parametru (Zi) odpowiadającymi im wartościami dystrybuanty 

empirycznej (Ui) tzn.: Ui = F(Zi). Ten typ transformacji pozwala na zachowanie tego samego 

rzędu wartości parametru jak po transformacji binarnej i zarazem pozwala uniknąć problemów 

numerycznych w trakcie obliczeń komputerowych. 

W dalszej kolejności po wyznaczeniu semiwariogramów wskaźnikowych dla kolejnych 
wartości progowych należy określić semiwariogram dla zmiennej  oraz tzw. semiwariogramy 

krzyżowe (cross-semivariograms) opisujące współzmienność zmiennych  i . 

Semiwariogram krzyżowy określa się ze wzoru: 

iU
)( li cI iU
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ihiihi

N

ih
IU UUII

N
h

h

−−= ++
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∑γ ]   (Wz. 7.19) 

 

gdzie: 

hiI + ,  – wartości wskaźników I w punktach opróbowania odległych o „h”, iI

hiU + ,  – wartości zmiennej U w punktach opróbowania odległych o „h”. iU

 
Wartości wskaźnika  w punkcie interpolacji A szacuje się, oddzielnie dla kolejnych progów 

, ze wzoru: 
AI

lc
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* )()(    (Wz. 7.20) 

 

gdzie: 

iw  i  – współczynniki wagowe przypisywane odpowiednio wartościom  i  

w punktach opróbowań „i” dla wartości progowej ; muszą one spełniać 

warunki: 

iv )( li cI iU
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Wartości współczynników wagowych określa się z dość skomplikowanego układu równań 

tzw. kokrigingu (cokriging), który stanowi rozszerzenie procedury krigingu z jednej do dwóch 

zmiennych (Sullivan 1984). 
Obliczona wartość wskaźnika  dla danej wartości progowej c)(*

lA cI l jest równa wartości 

dystrybuanty empirycznej tzn. . )(*
lA cF )()( **

lAlA cFcI =

Wartość parametru  w każdym z punktów interpolacji szacuje się w oparciu 

o dystrybuantę empiryczną w sposób identyczny jak w krigingu wskaźnikowym. 

*
Az

 

7.3.3. Metodyka porównania dokładności metod interpolacji 

Każda z wymienionych metod interpolacji bazuje na odmiennym algorytmie, co skutkuje 

w pewnym stopniu różną interpretacją wartości parametrów w punktach sieci interpolacyjnej. 

Należą one do metod konturowania pośredniego - izolinie kreślone są na podstawie 

oszacowanych wartości parametru w punktach węzłowych sieci interpolacyjnej a nie 

bezpośrednio w oparciu o punkty zbioru danych. Wykreślenie mapy izolinii wymaga zatem 

wcześniejszego określenia rozstawu sieci interpolacyjnej. Rodzaj zastosowanego interpolatora 

a także rozmiar sieci interpolacji skutkuje odmiennym przebiegiem izolinii na mapach oraz 

często błędnym położeniem izolinii w stosunku do stwierdzonych wartości parametru 

w punktach stanowiących podstawę interpolacji. Wybór metody interpolacji ma więc istotne 

znaczenie dla właściwego odwzorowania rozmieszczenia wartości parametrów złożowych. 

Podstawowym pytaniem, jakie rodzi się przy tej okazji jest pytanie o stopień wiarygodności 

map izoliniowych. Niewątpliwie pewne znaczenie odgrywają błędy związane z metodą 

konturowania pośredniego a w szczególności ignorowaniem wartości parametrów w punktach 

opróbowań przy kreśleniu izolinii. Kwestią zasadniczą jest również wiarygodność 

prognozowanych wartości parametru między punktami opróbowania, na co bezpośredni wpływ 

ma naturalna zmienność złoża, gęstość sieci opróbowania, błędy opróbowania i analiz 

chemicznych oraz niedostatki samych interpolatorów. Dotychczasowe doświadczenia (Cressie 

1993; Dolik, Kokesz, Nieć 1988) dowodzą, że wyinterpolowane wartości parametrów mogą być 

obarczone poważnymi błędami, co czyni w takich przypadkach celowość tworzenia map 

izoliniowych, co najmniej dyskusyjną. 

Oceny dokładności interpolacji przy zastosowaniu wytypowanych metod dokonano 

dwuwariantowo (rys. 7.4). W obu przypadkach rolę zbioru stanowiącego podstawę interpolacji 
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odgrywał zbiór danych z otworów wiertniczych. 

W wariancie I kontroli poddano wartości parametru w punktach zbioru podstawowego, 

stanowiącego bazę interpolacji. Pozwoliło to określić wielkość błędu interpolacji wynikającego 

z niedoskonałości metod pośredniego konturowania. 

W wariancie II testowanie wiarygodności interpolacji przeprowadzono na oddzielnym 

zbiorze danych (zbiór testowy), który stanowiły informacje o wartościach parametrów 

złożowych pochodzące z próbek pobranych w wyrobiskach górniczych. 

 

 
Rys. 7.4. Schemat oceny dokładności interpolacji w punktach opróbowania pokładów w otworach 

wiertniczych (wariant I: OW/OW) i wyrobiskach górniczych (wariant II: OW/WG) 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z wyrobisk górniczych, 1 – otwór 

wiertniczy, 2 – otwór wiertniczy wykorzystany w procedurze szacowania, 3 – otwór wiertniczy, pełniący rolę punktu 

interpolacji (usunięty ze zbioru danych), 4 – punkt opróbowania pokładu w wyrobisku górniczym, pełniący rolę punktu 

interpolacji, 5 – punkt opróbowania pokładu w wyrobisku górniczym, 6 – zasięg koła zliczania danych, 7 – obszar 

pokładu opróbowany w wyrobiskach górniczych 

 
W obu wariantach jako miarę błędu „interpolacji” przyjęto różnicę pomiędzy 

oszacowaną (wyinterpolowaną) i rzeczywistą (stwierdzoną, faktyczną) wartością parametru 

w otworach wiertniczych (wariant I) lub punktach opróbowań wyrobisk górniczych (wariant II) 

odniesioną do rzeczywistej wartości parametru w tym punkcie, a jego średnią wartość 

w zbiorze testowym określono ze wzoru: 

 

%1001
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⋅
−

= ∑
=
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N
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ii

AR z

zz

N
ε     (Wz. 7.21) 

gdzie: 

ARε  – średni względny błąd absolutny, 

N – liczba danych, 
*
iz  – oszacowana wartość parametru w punkcie opróbowania „i”, 

iz  – rzeczywista (stwierdzona) wartość parametru w punkcie opróbowania „i”. 
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O wysokiej jakości interpolacji świadczą możliwie niskie wartości średnie względnego 
błędu absolutnego ARε . Brak jest jednak jednoznacznych kryteriów wyznaczających ich 

maksymalne wartości akceptowalne z punktu widzenia oceny przydatności technologiczno-

ekonomicznej węgla uwzględniającej kryteria bilansowości. 

 

Jako dodatkową miarę dobroci interpolacji wyznaczono współczynniki korelacji liniowej r 

pomiędzy wartościami oszacowanymi i stwierdzonymi w punktach opróbowań, który wyraża 

wzór (PN-ISO 3534-1: 2002): 
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   (Wz. 7.22) 

 

gdzie: 

sxy – kowariancja parametrów x i y, 

sx, sy – odpowiednio odchylenia standardowe parametrów x i y, 
yx,   odpowiednio średnie wartości parametrów x i y. 

 

Abstrahując od statystycznego testowania istotności współczynników korelacji r 

wymagającego normalności rozkładów, przyjęto za Nieciem (1990) orientacyjny, ale wygodny 

w praktyce podział siły korelacji. Zgodnie z nim poniższym przedziałom bezwzględnych 

wartości współczynnika korelacji liniowej r odpowiadają opisowe nazwy stopnia korelacji: r<0,3 

– brak korelacji, r=0,3-0,5 – bardzo słaba, r=0,5-0,7 – słaba, r=0,7-0,9 – wyraźna, r=0,9-1,0 

– bardzo wyraźna. 

 

7.3.4. Korekta efektu wygładzenia metodą Yamamoto 

Efekt wygładzenia (smoothing effect) jest dobrze znanym niekorzystnym zjawiskiem 

towarzyszącym wszystkim metodom interpolacyjnym bazującym na średniej ważonej, do 

których zaliczana jest również geostatystyczna procedura krigingu zwyczajnego (ordinary 

kriging). Natura efektu wygładzenia polega na przeszacowaniu niskich i niedoszacowaniu 

wysokich rzeczywistych wartości parametrów złożowych w węzłach sieci interpolacyjnej, co 

w konsekwencji prowadzi do zniekształcenia rzeczywistej zmienności parametru. 

Z praktycznego punktu widzenia znaczne ograniczenie prawdziwego zakresu zmian wartości 

parametru przejawia się w zdecydowanie odmiennych postaciach histogramów i kształtach 

semiwariogramów utworzonych dla wyinterpolowanych wartości parametru i dla podstawowego 

zbioru danych stanowiącego bazę interpolacji. 

Ilościową miarą stopnia wygładzenia oszacowanych wartości parametru metodą krigingu 

jest wariancja krigingu. Efekt wygładzenie nie występuje, gdy szacujemy wartość w punkcie 
opróbowania ( ), natomiast im punkty opróbowania leżą dalej od punktu, w którym 02 =Kσ
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odbywa się szacowanie tym efekt wygładzenia będzie większy. Niedostatkiem metody krigingu 

(i innych metod bazujących na średniej ważonej) jest niejednolite wygładzenie, które ogranicza 

zasadność wykonywania map izoliniowych (Deutsch 2002). 

Podwyższenie wiarygodności map izoliniowych poprzez ograniczenie efektu wygładzenia 

umożliwia metoda zaproponowana przez Yamamoto (2005). Korekty efektu wygładzenia 

metodą Yamamoto dokonuje się w kilku etapach, które obejmują następujące działania: 

 

ETAP I: 

• opis struktury zmienności parametru za pomocą modelu teoretycznego semiwariogramu, 

• oszacowanie metodą krigingu wartości parametru (z*) w punktach opróbowań (najczęściej 

w procedurze uwzględnia się N=8 obserwacji najbliższych kolejnym punktom 

opróbowania), 

• porównanie wartości oszacowanych (z*) z wartościami rzeczywistymi (stwierdzonymi) 
parametru w punktach opróbowań (z) za pomocą ich zestandaryzowanych różnic  

obliczanych z formuły: 
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osN
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=     (Wz. 7.23) 

 

gdzie: 

s0 – błąd interpolacji Yamamoto określany ze wzoru (Yamamoto 2000; Rocha, 

Yamamoto 2000): 
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2*2 )]()([     (Wz. 7.24) 

z(xi) – wartość parametru w punkcie opróbowania (xi), uwzględniona do szacowania 

wartości parametru w punkcie interpolacji (xo), 
)(*

oK xz  - oszacowana metodą krigingu wartość parametru w punkcie interpolacji (xo), 

wiK – współczynnik wagowy krigingu przypisany punktowi opróbowania (xi). 

 

ETAP II: 

• dla zmiennej  przeprowadza się procedurę krigingu w każdym z punktów węzłowych 

sieci interpolacyjnej o założonych rozmiarach, stosując model liniowy struktury zmienności 
postaci: 

osN

hh =)(γ  (konieczne jest zastosowanie w procedurze interpolacyjnej krigingu małej 

liczby punktów opróbowania N z otoczenia kolejnych węzłów sieci interpolacyjnej; 

najczęściej przyjmuje się: N=4), 
• wynikiem procedury krigingu jest zbiór wartości zmiennej  oszacowanych w każdym 

punkcie węzłowym x

)( 0
*
0

xN s

o sieci interpolacyjnej. 

 

ETAP III: 

• oszacowanie metodą krigingu punktowego wartości parametru z*(x0) i błędu interpolacji s0 
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w każdym punkcie węzłowym xo (konieczne jest zastosowanie w procedurze krigingu 

identycznej liczby punktów obserwacji jakie były uwzględnione do szacowania w etapie I: 

tzn. N=8). 

ETAP IV: 

• korektę oszacowanych w węzłach sieci interpolacyjnej wartości parametru dokonuje się 

według wzoru: 

 

        (Wz. 7.25) )()()(*)( 000
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ETAP V: 

• w przypadku gdy wyinterpolowane i skorygowane wartości parametru w węzłach sieci 

interpolacyjnej wykraczają poza skrajne wartości parametru stwierdzone w punktach 

opróbowań konieczne jest wykonanie drugiej korekty, która w najprostszej wersji ma 

postać: 

 
jeżeli    (Wz. 7.26) max
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gdzie:  

zmax, zmin - wartość minimalna i maksymalna parametru w punktach opróbowań. 

 

ETAP VI: 

• ostatni etap korekty efektu wygładzenia przeprowadza się w przypadku gdy średnia 

wartość parametru oszacowana w punktach węzłowych **z i średnia wartość parametru 

w punktach opróbowań z  są różne; w tym celu wprowadza się stałą K, którą określa wzór: 

 

**zzK −=      (Wz. 7.28) 

 

• korekta polega na dodaniu do już uprzednio skorygowanej oszacowanej wartości parametru 

stałej K: 

 

Kxzxz oboc += )()( ****      (Wz. 7.29) 

 

Poważnym problemem ograniczającym w praktyce szersze zastosowanie metody 

Yamamoto do korekty efektu wygładzenia jest brak stosownego oprogramowania 

komputerowego umożliwiającego automatyzację żmudnych i czasochłonnych obliczeń wartości 

błędu so. Przeprowadzone przez autorkę porównania prognozowanego błędu interpolacji 

krigingu σK i błędu interpolacji Yamamoto so z rzeczywistymi błędami interpolacji nie wykazały 

w sposób jednoznaczny przewagi drugiej miary błędu oszacowania wartości parametru 
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w punktach. Korelacja między prognozowanym i rzeczywistym błędem interpolacji jest z reguły 

tylko nieznacznie niższa w przypadku stosowania jako miary dokładności błędu krigingu. 

Z powyżej uzasadnionych względów technicznych konieczna była modyfikacja procedury 

korygowania efektu wygładzenia. Polegała ona na zastąpieniu błędu interpolacji s0 błędem 

krigingu σK (etap I i IV) co pozwoliło ominąć utrudnienia związane z obliczaniem 

prognozowanego błędu interpolacji zaproponowanego przez Yamamoto. Wzór 7.24 na 

obliczenie wartości zestandaryzowanej różnicy między oszacowaną i rzeczywistą wartością 
parametru  przyjmuje w efekcie postać: 

K
Nσ

 

K

zzN
K σσ

)*( −−
=      (Wz. 7.30) 

 

Słuszność takiego postępowania uzasadniają zbliżone wyniki obliczeń korekty efektu 

wygładzenia wykonanych dla dwóch zbiorów danych z zastosowaniem obu miar dokładności 

interpolacji (wyniki przedstawiono w rozdziale 10.2). 
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8. ANALIZA STATYSTYCZNA ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW 

8.1. Analiza podstawowych parametrów statystycznych dla danych 

rozpoznania wiertniczego i górniczego 

Wartości podstawowych miar statystycznych dla analizowanych parametrów złożowych 

poszczególnych pokładów zestawiono na załączniku 2, natomiast histogramy parametrów 

przedstawiono na załącznikach 3.1-3.3. 

 

8.1.1. Miąższość pokładów węgla 

Współczynniki zmienności miąższości pokładów węgla kamiennego przyjmują wartości z 

szerokiego przedziału od kilku do ponad 70% (rys. 8.1). Według Niecia (1990) zmienność złoża 

na dużym obszarze jest zazwyczaj większa niż w jego części, także wartości współczynników 

zmienności określone na podstawie rzadkiej sieci rozpoznawczej są często wyższe niż 

określone na podstawie sieci gęstej. Do analogicznych wniosków prowadzi porównanie 

współczynników zmienności miąższości pokładów dla obszaru całego złoża (informacje z 

otworów wiertniczych) oraz dla jego podobszarów (opróbowanie pokładów w wyrobiskach 

górniczych). Miąższość pokładów w granicach złoża określona w oparciu o informacje 

pochodzące z otworów wiertniczych charakteryzuje się generalnie znacznie wyższymi 

współczynnikami zmienności w stosunku do zbiorów danych pochodzących z opróbowania 

pokładów w wyrobiskach górniczych (nawet ponad 3-krotnie większymi). Podobne wnioski 

odnośnie zmienności miąższości pokładów przy różnej gęstości sieci rozpoznania przedstawiła 

Górecka (1981). 

W sensie klasyfikacji Baryszewa zmienność miąższości pokładów dla danych 

rozpoznania wiertniczego może być określona z reguły jako umiarkowana lub duża natomiast 

dla danych rozpoznania górniczego zazwyczaj jako mała i tylko sporadycznie jako 

umiarkowana lub duża.  

Porównanie wartości współczynników zmienności miąższości (dla danych z otworów 

wiertniczych) w analizowanych obszarach złożowych dowodzi zdecydowanie największej 

zmienności miąższości pokładów w obrębie złoża KWK Murcki. Pokłady krakowskiej serii 

piaskowcowej (grupa 100-200) cechuje przeciętna zmienność miąższości. Współczynniki 

zmienności miąższości pokładów serii mułowcowej są około 2-krotnie większe (duża 

zmienność). 

Spośród analizowanych pokładów najatrakcyjniejszym ze względu na miąższość jest 

należący do przewodnich pokładów warstw łaziskich pokład 209. Najmniejszą średnią 

miąższością, tylko nieznacznie przekraczającą 1 m, charakteryzują się analizowane pokłady 

KWK Murcki (zał. 2). 
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Rys. 8.1. Wykres słupkowy współczynników zmienności miąższości w analizowanych pokładach węgla 

kamiennego 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych 

 

Rozkłady empiryczne miąższości reprezentowane przez histogramy są generalnie przy 

przyjętych przedziałach klasowych jednomodalne (zał. 3.1-3.3). W większości przypadków są 

symetryczne lub cechują się słabą asymetrią prawostronną (rys. 8.2). Tylko sporadycznie 

współczynniki asymetrii miąższości przekraczają wartość 2, co wskazuje na silną do skrajnie 

silnej asymetrii. Rozkłady są zazwyczaj prawoasymetryczne, rzadziej cechują się asymetrią 

lewostronną. 

 

 47



Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

 

Rys. 8.2. Diagram słupkowy wartości współczynników asymetrii rozkładów empirycznych miąższości, 

zawartości siarki i popiołu oraz wartości opałowej wybranych pokładów węgla GZW 

Objaśnienia: f – liczebność, „+” – rozkłady prawoasymetryczne (dodatnie), „-” – rozkłady lewoasymetryczne 

(ujemne), g1 – wartość współczynnika asymetrii 

 

8.1.2. Zawartość siarki całkowitej w węglu 

Średnie zawartości siarki w badanych pokładach przyjmują wartości od 0,35 do 1,74% 

ale na ogół nie przekraczają wartości 1% (rys. 8.3). Obserwuje się tendencję wzrostową 

zawartości siarki w młodszych pokładach węgla GZW. Średnie zawartości siarki zazwyczaj 

przekraczające 1% charakteryzują pokłady krakowskiej serii piaskowcowej. Przykładowo 

najwyższe zawartości siarki zaobserwowano w pokładzie 118 (warstwy libiąskie) 

w KWK „Janina”, ze średnią zawartością wynoszącą 1,75%. Niższe średnie zawartości siarki, 

nie przekraczające 1% charakteryzują pokłady serii mułowcowej. 
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Rys. 8.3. Średnie zawartości siarki w pokładach węgla kamiennego w wybranych obszarach złożowych 

GZW 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z wyrobisk górniczych 

 
Współczynniki zmienności zawartości siarki przyjmują wartości z przedziału od 24% w 

rejonie KWK „Piast” (przeciętna zmienność) do wartości rzędu 40-70% w pozostałych 

badanych obszarach złożowych (duża zmienność) (rys. 8.4). Zawartości siarki w obszarach 

opróbowania pokładów w wyrobiskach górniczych charakteryzują się zaledwie o kilka % 

niższymi wartościami współczynnika zmienności w stosunku do ich wartości dla danych 

pochodzących z otworów wiertniczych, pomimo kilkakrotnie większego zagęszczenia sieci 

opróbowania. 

Histogramy zawartości siarki są prawostronnie asymetryczne. Współczynniki 

asymetrii g1 zawierają się w przedziale od 0,52 do 2,69 (zał. 2). Generalizując, wartości 

współczynnika asymetrii g1 określają rozpatrywane rozkłady zawartości siarki jako 

umiarkowanie prawostronnie asymetryczne, rzadziej cechują się słabą asymetrią i tylko 

sporadycznie wykazują silną asymetrię (rys. 8.2). Przy przyjętych przedziałach klasowych 

rozkłady zawartości siarki są jednomodalne (zał. 3.1-3.3). 
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Rys. 8.4. Wykres słupkowy współczynników zmienności zawartości siarki w analizowanych pokładach 

węgla kamiennego 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych 

 

8.1.3. Zawartość popiołu w węglu 

Parametry statystyczne opisujące zmienność zawartości popiołu w wybranych pokładach 

węgla kamiennego przedstawia tabela (zał. 2). Średnie zawartości popiołu przyjmują wartości 

od około 6% do blisko 21% co odpowiada węglom o wysokiej lub średniej czystości 

(klasyfikacja czystości węgla wg PN-91-G-04510). Współczynniki zmienności zawartości 

popiołu wahają się od około 27 do blisko 80% (rys. 8.5). Zagęszczenie sieci opróbowania nie 

skutkuje znaczącym obniżeniem zmienności zawartości popiołu (zbliżone wartości 

współczynnika zmienności dla danych z otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych), w dwóch 

przypadkach ma miejsce sytuacja odwrotna (wzrost współczynnika zmienności dla gęstszej 

sieci rozpoznania). 
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Rys. 8.5. Wykres słupkowy współczynników zmienności zawartości popiołu w analizowanych pokładach 

węgla kamiennego 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych 

 
Histogramy zawartości popiołu w pokładach węgla kamiennego są zazwyczaj 

jednomodalne. Nie zaobserwowano jednoznacznych prawidłowości w rozkładach empirycznych 

zawartości popiołu w pokładach węgla. Charakteryzują się one zazwyczaj umiarkowaną lub 

silną prawostronną asymetrią, na co wskazują współczynniki asymetrii rozkładów (zał. 2, rys. 

8.2). 

 

8.1.4. Wartość opałowa węgla 

Wartość opałowa jest najmniej zmiennym z analizowanych parametrów pokładów węgla 

kamiennego GZW. Węgiel kamienny wytypowanych do badań pokładów jest zaliczany do węgli 

energetycznych. Wartość opałowa węgla w punktach opróbowania tylko sporadycznie nie 

spełnia kryteriów bilansowości (Qi
r < 15 000 kJ/kg). Współczynniki zmienności wartości 

opałowej węgla kamiennego przyjmują wartości z przedziału od około 4 do 14%, co świadczy o 

małej względnej zmienności tego parametru w obrębie zbiorów danych (rys. 8.6). Histogramy 

wartości opałowej wszystkich analizowanych pokładów cechuje lewostronna asymetria 

rozkładu, przeważnie umiarkowana i słaba, rzadziej silna lub rozkłady są symetryczne 

(zał. 3.1-3.3, rys. 8.2). 
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Rys. 8.6. Wykres słupkowy współczynników zmienności wartości opałowej w analizowanych pokładach 

węgla kamiennego 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych 

 

8.2. Porównanie rozkładów i median parametrów dla danych rozpoznania 

wiertniczego i górniczego 

Badania prezentowane w pracy przeprowadzono wykorzystując dwie odrębne grupy 

zbiorów danych: 

− zbiory OW – informacje pochodzące z rozpoznania złóż otworami wiertniczymi, 

− zbiory WG – dane ze szczegółowego rozpoznania pokładów w wyrobiskach górniczych. 

Średnie odległości pomiędzy otworami wiertniczymi wahają się od 1000-1600 m, rzadko 

przekraczają 1500 m. Gęstość punktów opróbowania pokładów w wyrobiskach górniczych jest 

kilkakrotnie (w przypadku parametrów jakościowych) a nawet do 10-krotnie większa (w 

przypadku miąższości pokładów) w stosunku do gęstości sieci otworów wiertniczych. 

Statystyczne podobieństwo obu zbiorów danych ma zasadnicze znaczenie z uwagi na 

testowanie wiarygodności interpolacji wykonanej w oparciu o informacje pochodzące z otworów 

wiertniczych na tzw. zbiorze testowym, który stanowiły punkty opróbowania pokładów w 

wyrobiskach górniczych. Otwory wiertnicze pokrywają w sposób nieregularny, ale w miarę 
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jednolity cały obszar złoża, natomiast obszary opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych są zazwyczaj znacznie mniejsze, obejmują jedynie fragment złoża (zał. 1.1-1.8). 

Statystyczne porównanie tak usytuowanych zbiorów danych dostarcza informacji o 

obszarowym zróżnicowaniu zmienności parametrów lub jego braku. 

Współczynniki asymetrii i ekscesu rozkładów, w większości analizowanych parametrów 

wskazują, że rozkłady empiryczne są zazwyczaj zbyt odległe od rozkładu normalnego, który 

nie może być wskutek tego ich modelem teoretycznym (zał. 2). Uniemożliwia to porównanie 

średnich wartości parametrów (test t-Studenta) i wariancji (test F-Snedecora) między zbiorami 

danych  opróbowania rdzeni otworów wiertniczych i opróbowania wyrobisk górniczych. Z tego 

względu oceny statystycznego podobieństwa obu rodzajów zbiorów danych dokonano przez 

porównanie rozkładów empirycznych badanych parametrów (test Kołmogorova – Smirnova) i 

ich median (test Mann’a – Whitney’a). Obliczenia wykonano wykorzystując program 

Statgraphics Plus. 

Graficzne porównanie rozkładów dla danych pochodzących z otworów wiertniczych (OW) 

i wyrobisk górniczych (WG) przedstawiono na załącznikach 3.1-3.3, a liczbowe wyniki testów 

K-S i M-W zestawiono w tabeli 8.1. 

 

Tab. 8.1. Porównanie rozkładów empirycznych (test Kołmogorova – Smirnova) i median (test Mann’a – 

Whitney’a) miąższości, zawartości siarki i popiołu oraz wartości opałowej dla danych z otworów 

wiertniczych i wyrobisk górniczych wybranych pokładów złóż KWK Murcki, KWK „Piast” i KWK „Janina” 

P
Złoże Pokład Test

M St
d Ad Qi

d

K-S 0,0 0,415 0,380 0,126
330

M-W 0,0 0,113 0,618 0,323

K-S 0,0 0,559 0,300 -
334/2

M-W 0,0 0,946 0,618 -

K-S 0,0 0,006 0,0 0,034

KWK „Murcki”

349
M-W 0,0 0,007 0,0 0,085

K-S - 0,063 0,0 0,549
206/1 2

M-W - 0,467 0,0 0,914

K-S - 0,043 0,0 0,032
KWK „Piast” 

207 
M-W - 0,200 0,0 0,492

K-S - 0,418 0,0 0,0
KWK „Janina” 118

M-W - 0,788 0,0 0,0

Objaśnienia: test K-S – test Kołmogorova-Smirnova, test M-W – test Mann’a-Whitney’a, P – wartość 

prawdopodobieństwa: P≥0,05 – brak podstaw do odrzucenia hipotezy o identyczności rozkładów lub median (dla P = 

95%), P<0,05 - odrzucenie hipotezy o identyczności rozkładów lub median z ryzykiem błędu α =0,05; M – miąższość 

[m], St
d – zawartość siarki [%], Ad – zawartość popiołu [%], Qi

d – wartość opałowa [kJ/kg] 
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Statystycznie istotne różnice pomiędzy rozkładami badanych parametrów jak również 

ich medianami odnotowano w przypadku miąższości pokładów węgla oraz połowicznie dla 

oznaczeń zawartości popiołu (z wyjątkiem KWK Murcki, pokład 330 i 334/2). W przypadku 

zawartości siarki i wartości opałowej porównanie median nie dało podstaw do odrzucenia 

hipotezy o ich identyczności (dla poziomu istotności 5%; wyjątek stanowi zawartość siarki w 

pokładzie 349 – KWK Murcki i wartość opałowa w pokładzie 118 – KWK „Janina”). Wyniki 

porównania rozkładów empirycznych testem Kołmogorova – Smirnova świadczą generalnie o 

większych różnicach pomiędzy zbiorami danych niż miało to miejsce przy porównaniu ich 

median. Mimo zgodności median, statystycznie istotne różnice występują pomiędzy rozkładami 

empirycznymi zbiorów oznaczeń zawartości siarki (KWK „Piast”, pokład 207) i wartości 

opałowej (KWK Murcki, pokład 349; KWK „Piast”, pokład 207) dla obu rodzajów zbiorów 

danych. Wynikają one ze zróżnicowania zakresu zmienności parametrów dla obu rodzajów 

zbioru danych (OW i WG). 

Zaprezentowane testowanie podobieństwa zbiorów danych pochodzących z otworów 

wiertniczych i wyrobisk górniczych świadczy generalnie o dużym zróżnicowaniu obszarowym 

zmienności miąższości. Mniejszym obszarowym zróżnicowaniem charakteryzują się parametry 

jakościowe, szczególnie zawartość siarki, rzadziej zawartość popiołu i wartość opałowa. Kolejne 

obserwacje odnośnie zróżnicowania obszarowego parametrów złożowych węgla kamiennego 

zostaną przedstawione w części dotyczącej geostatystycznego modelowania struktury ich 

zmienności. 

 

8.3. Porównanie rozkładów i median parametrów pokładów złóż Murcki i 

„Piast” 

Badanie podobieństwa rozkładów i median parametrów jakościowych pomiędzy 

pokładami wykonano dla rozpatrywanych w pracy pokładów złóż „Murcki” i „Piast”. Do tego 

celu wykorzystano zbiory danych pochodzące z opróbowania rdzeni otworów wiertniczych. 

Wyniki testów Kołmogorova - Smirnova i Mann’a - Whitney’a dla obu złóż przedstawiono w 

tabeli 8.2. 

Analiza wyników testów K-S i M-W dla pokładów złóż „Murcki” i „Piast” wykazała: 

) dla pokładów złoża „Murcki” częściej występuje podobieństwo median 

parametrów, rzadziej analogia dotyczy rozkładów parametrów; w przypadku 

pokładów złoża „Piast” proporcje są zbliżone, 

) rozkłady empiryczne i mediany zawartości siarki i wartości opałowej 

rozpatrywanych pokładów są zazwyczaj zbliżone, 

) w zdecydowanej większości przypadków odrzucono hipotezę o identyczności 

rozkładów i median zawartości popiołu w rozpatrywanych pokładach; dotyczy to 

w szczególności pokładów sąsiadujących; zaobserwowany brak zgodności między 

rozkładami i medianami zawartości popiołu wskazuje na odmienne warunki 

sedymentacji pokładów. 



Tab. 8.2. Porównanie rozkładów empirycznych (test Kołmogorova – Smirnova) i median (test Mann’a – Whitney’a) zawartości siarki, zawartości popiołu i 

wartości opałowej wybranych pokładów węgla kamiennego złóż „Murcki” i „Piast” 

Objaśnienia: test K-S – test Kołmogorova-Smirnova, test M-W – test Mann’a-Whitney’a, [+] – brak podstaw do odrzucenia hipotezy o identyczności rozkładów lub median 

(dla P = 95%), [-] - odrzucenie hipotezy o identyczności rozkładów lub median z ryzykiem błędu α =0,05 
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KWK „Murcki” KWK „Piast”

ZAWARTOŚĆ SIARKI [%]
 

             test K-S 
test M-W

330 334/2 349

330  + -

334/2 +  +

349 - +  
 

 

             test K-S 
test M-W

206/1 2 207 209 301

206/1 2  - + +

207 -  - -

209 + -  +

301 + - -  
 

ZAWARTOŚĆ POPIOŁU [%]

 

             test K-S 
test M-W

330 334/2 349

330  - +

334/2 -  -

349 + -  
 

 

             test K-S 
test M-W

206/1 2 207 209 301

206/1 2  + - -

207 +  - -

209 - -  -

301 - - -  
 

WARTOŚĆ OPAŁOWA [kJ/kg]
 

             test K-S 
test M-W

330 334/2 349

330  - +

334/2 +  +

349 + +  
 

 

             test K-S 
test M-W

206/1 2 207 209 301

206/1 2  + + +

207 +  + -

209 - +  -

301 + - -  
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9. GEOSTATYSTYCZNY OPIS STRUKTURY ZMIENNOŚCI MIĄŻSZOŚCI ORAZ 

PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH WYBRANYCH POKŁADÓW WĘGLA 

KAMIENNEGO 

9.1.  Modele geostatystyczne struktury zmienności 

Do modelowania struktury zmienności miąższości oraz podstawowych parametrów 

jakościowych węgla kamiennego zastosowano klasyczne semiwariogramy Matherona oraz 

semiwariogramy typu Inverted Covariance. Wykresy semiwariogramów wraz z dopasowanymi 

do nich modelami teoretycznymi przedstawiono na załącznikach 5.1-5.4. 

Wizualna ocena dopasowania modeli teoretycznych do semiwariogramów empirycznych 

została zweryfikowana testem krzyżowym (Isaaks, Srivastava 1989). Kontrolnej ocenie 

poddana została wartość parametru w każdym punkcie opróbowania na podstawie informacji 

pochodzących z 8 sąsiadujących punktów6. Kierując się wynikami testu krzyżowego w dalszym 

postępowaniu przyjęto, że model teoretyczny zadowalająco przybliża semiwariogramy gdy 

spełnione są jednocześnie 2 warunki:  
− wartości średniego względnego błędu ε  oceny wartości parametru w punktach 

opróbowania mieszczą się w przedziale 05,0;05,0−  oraz 

− wartości odchylenia standardowego wyrażenia εi nie wykraczają poza przedział 1,1;9,0 . 

Na podstawie wyników testu krzyżowego dokonano wyboru typu semiwariogramu 

empirycznego, który najlepiej odzwierciedla strukturę zmienności parametru w danym zbiorze 

danych. W zdecydowanej większości przypadków strukturę zmienności parametrów złożowych 

węgla kamiennego GZW lepiej opisuje semiwariogram typu Inverted Covariance (rys. 9.1). 

Zdarza się, że różnice pomiędzy klasycznym semiwariogramem Matherona 

a semiwariogramem typu Inverted Covariance wykonanymi dla danego zbioru danych bywają 

znaczne. Graficznie potwierdzają to semiwariogramy miąższości pokładu 405/1 w KWK 

„Brzeszcze” (rys. 9.2). Semiwariogramy obu typów znacznie się różnią, różnice w szczególności 

dotyczą semiwariogramów kierunkowych. Odmienność odnosi się nie tylko do siły zmienności, 

ale również do typu zmienności. Nie zawsze jednak ostateczny wybór semiwariogramu typu 

Inverted Covariance, jako właściwie odzwierciedlającego strukturę zmienności parametru, 

oznaczał zdecydowanie odmienny kształt obu semiwariogramów. Często semiwariogramy obu 

typów były zbliżone, jednak semiwariogram IC charakteryzował się łagodniejszym przebiegiem 

i z tego względu był łatwiejszy do modelowania. 

 

                                                           
6 opis procedury w rozdziale 7.2 
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Rys. 9.1. Diagram słupkowy zależności doboru typu semiwariogramu empirycznego od wartości 

współczynników asymetrii rozkładów empirycznych miąższości, zawartości siarki i popiołu oraz wartości 

opałowej wybranych pokładów węgla GZW (podział siły asymetrii wg Muchy 2002) 

Objaśnienia: IC – semiwariogram typu Inverted Covariance, V – klasyczny semiwariogram Matherona,  f – 

liczebność, „+” – rozkłady prawoasymetryczne (dodatnie), „-” – rozkłady lewoasymetryczne (ujemne), g1 – wartość 

współczynnika asymetrii 

 

Dokonane przybliżenia wykresów semiwariogramów empirycznych przez modele 

teoretyczne w większości przypadków dały zadowalające wyniki potwierdzone testem 

krzyżowym (zał. 4.1-4.2). 

 

Z nielicznymi wyjątkami na semiwariogramach miąższości i parametrów jakościowych 

węgla kamiennego uwidacznia się wyraźne skorelowanie obserwacji w pewnym zakresie 

odległości, co świadczy o występowaniu składnika nielosowego w całkowitej zmienności 

parametrów złożowych. W tej sytuacji przyjęcie losowego modelu zmienności parametrów 

złożowych dostarcza niejednokrotnie fałszywego obrazu struktury zmienności parametrów. 

Potwierdzeniem tego jest przeprowadzony test krzyżowy dla modelu losowego: 
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2)( sh =γ      (Wz. 9.1) 

gdzie: 

s2 – wariancja empiryczna parametru. 
 

 

 

Rys. 9.2. Klasyczne semiwariogramy Matherona (V) i semiwariogramy typu Inverted Covariance (IC) 

miąższości pokładu 405/1 w KWK „Brzeszcze” 

Objaśnienia: 1 – semiwariogram uśredniony, 2 – semiwariogramy kierunkowe 

 

Wyniki umieszczono na załącznikach 4.1-4.2. Zazwyczaj wartości odchylenia 
standardowego względnych błędów oceny parametrów w punktach opróbowania εs  uzyskane 

dla modelu losowego są znacznie mniejsze od wartości 0,9. Przykładowo w przypadku 
miąższości pokładu 330 (KWK „Murcki”) dla modelu sferycznego odchylenie standardowe εs  

przyjmuje wartość 1,00, natomiast przyjęcie modelu losowego, niewłaściwie obrazującego 

rzeczywistą strukturę zmienności, skutkuje znacznym przeszacowaniem wartości 
prognozowanego błędu krigingu, o czym świadczy wartość odchylenia standardowego εs =0,48. 

Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w przypadku miąższości pokładów i zawartości siarki w 
węglu. Parametry testu krzyżowego ( ε , εs ) zarówno przy przyjęciu modelu losowego 

zmienności parametru jak również dla modeli wskazujących na nielosową zmienność 

parametrów w przypadku zawartości popiołu w węglu i wartości opałowej węgla zazwyczaj 

mieszczą się w dopuszczalnym przedziale. 
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9.1.1. Miąższość pokładów węgla 

 Do aproksymacji semiwariogramów próbkowych (uśrednionych) zastosowano modele 

sferyczne i w pojedynczych przypadkach modele Gaussa i liniowy. 

 Nielosowy składnik w strukturze zmienności miąższości w badanych pokładach, 

określonej na podstawie rozpoznania wiertniczego, występuje do odległości od 4 km (pokłady 

318, 330, KWK „Murcki”) do maksymalnie 10-13 km (pokład 209, KWK „Piast” oraz obszary 

rezerwowe „Wisła Północ” i „Wisła I-Wisła II”). Zasięgi autokorelacji a określone dla danych 

z wyrobisk górniczych są znacznie mniejsze (od 1,5 do 4 km), co może mieć związek 

z mniejszymi rozmiarami obszarów rozpoznanych górniczo. 

 

 

Rys. 9.3. Relacja pomiędzy udziałem nielosowego składnika w zmienności miąższości wN 

a współczynnikiem korelacji liniowej między oszacowaną i rzeczywistą wartością parametru w punktach 

opróbowania r (z*-z) 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z otworów wiertniczych 
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 Strukturę zmienności miąższości pokładów cechuje duże zróżnicowanie udziału 

nielosowego składnika zmienności. Przyjmuje on wartości od 17,3 do 99,8%, zazwyczaj 

znacznie przekracza 60%. Duży udział nielosowego składnika zmienności znajduje 

odzwierciedlenie w stosunkowo silnej korelacji między oszacowaną metodą krigingu 

zwyczajnego i rzeczywistą wartością parametru w punktach opróbowania (rys. 9.3). 

 Modele geostatystyczne określone osobno dla danych z otworów wiertniczych i wyrobisk 

górniczych mają podobny przebieg jedynie dla miąższości pokładu 330 w KWK „Murcki” 

(zał. 5.1-5.4). W pozostałych przypadkach inny przebieg modeli wskazuje na odmienną w 

sensie siły zróżnicowania strukturę zmienności miąższości w obu skalach obserwacji, co jest 

jednoznacznym przejawem silnego obszarowego zróżnicowania parametru. Powyższe 

obserwacje są podobne do wniosków wynikających z porównania rozkładów empirycznych 

miąższości dla obu rodzajów zbiorów danych (rozdział 8.2). 
 

9.1.2. Zawartość siarki całkowitej w węglu 

Strukturę zmienności zawartości siarki wyrażoną przez semiwariogramy odzwierciedlają 

głównie modele sferyczne, rzadziej do aproksymacji wykorzystano modele liniowe i Gaussa 

(zał. 5.2). W porównaniu do miąższości, semiwariogramy zawartości siarki są trudniejsze do 

modelowania i aproksymacji modelem teoretycznym. Strukturę zmienności zawartości siarki 

cechuje ponadto znacznie mniejszy udział nielosowego składnika zmienności w porównaniu 

z miąższością pokładów. Wielkość udziału nielosowego składnika w całkowitej zmienności 

parametru ma zasadniczy wpływ na wiarygodność szacowania wartości parametru. 

Maksymalny udział nielosowego składnika w zmienności zawartości siarki rzadko przekracza 

50%, a efektem tego jest stosunkowo niska korelacja pomiędzy oszacowaną i rzeczywistą 

wartością parametru w punktach opróbowania (rys. 9.4). 

Zasięgi semiwariogramów (a) zawartości siarki całkowitej w badanych pokładach węgla 

GZW przyjmują wartości: 

− dla rozpoznania wiertniczego od 6 do 8 km, 

− dla rozpoznania górniczego od 1,2 do 7,5 km. 

Semiwariogramy empiryczne zawartości siarki w pokładach KWK „Murcki” dla danych 

z otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych są porównywalne. Potwierdza to wcześniejszy 

wniosek o małym obszarowym zróżnicowaniu tego parametru, na który wskazywała już 

zgodność rozkładów empirycznych i median dla obu zbiorów danych. 
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Rys. 9.4. Relacja pomiędzy udziałem nielosowego składnika w zmienności zawartości siarki wN 

a współczynnikiem korelacji liniowej między oszacowaną i rzeczywistą wartością parametru w punktach 

opróbowania r (z*-z) 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z otworów wiertniczych 

 

9.1.2. Zawartość popiołu w węglu 

Semiwariogramy zawartości popiołu aproksymowano zazwyczaj modelami sferycznymi 

o zasięgu autoskorelowania wartości parametru dla otworów wiertniczych od około 2 km do 

nawet 13 km a w wyrobiskach górniczych przyjmującym wartość a=0,5-4 km (zał. 4.2). 

Semiwariogramy dla danych z otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych mają zbliżony 

przebieg jedynie dla zawartości popiołu w pokładzie 330 KWK „Murcki” (zał. 5.3). 

W pozostałych przypadkach silne zróżnicowanie wariancji losowego i nielosowego składnika 

zmienności dla obu typów rozpoznania świadczy o obszarowym zróżnicowaniu zawartości 

popiołu w pokładach węgla. 

W większości analizowanych przypadków w strukturze zmienności popiołu silniej 

zaznacza się losowy składnik zmienności (rys. 9.5). Znajduje to wyraz w stosunkowo małej 
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korelacji pomiędzy oszacowaną i stwierdzoną wartością parametru w punktach opróbowania 

(zazwyczaj brak lub słaba korelacja). 

 

 
Rys. 9.5. Relacja pomiędzy udziałem nielosowego składnika w zmienności zawartości popiołu wN 

a współczynnikiem korelacji liniowej między oszacowaną i rzeczywistą wartością parametru w punktach 

opróbowania r (z*-z) 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z otworów wiertniczych 

 

9.1.3. Wartość opałowa węgla 

Strukturę zmienności wartości opałowej można generalnie scharakteryzować modelem 

sferycznym (zał. 5.4). Zasięgi skorelowania wartości opałowej są w porównaniu z innymi 

parametrami złożowymi (miąższość, zawartość siarki, zawartość popiołu) znacznie mniejsze, 

zazwyczaj nie przekraczają 5 km dla danych z otworów wiertniczych i 3 km dla danych 

z wyrobisk górniczych. Udział nielosowego składnika w zmienności parametru zazwyczaj jest 

mniejszy od 40% lub oscyluje wokół tej wartości, rzadko istotnie ją przekraczając (rys. 9.6). 
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Rys. 9.6. Relacja pomiędzy udziałem nielosowego składnika w zmienności wartości opałowej wN 

a współczynnikiem korelacji liniowej między oszacowaną i rzeczywistą wartością parametru w punktach 

opróbowania r (z*-z) 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z otworów wiertniczych 

 

Podsumowanie 

Właściwe w sensie dopasowania wizualnego przybliżenie semiwariogramu za pomocą 

modelu teoretycznego, potwierdzone testem krzyżowym (procedura Cross-Validation) nie 

zawsze jest gwarantem wysokiej wiarygodności interpolacji. O tym, w jakim stopniu strukturę 

zmienności parametru odzwierciedla model teoretyczny informuje siła korelacji pomiędzy 

oszacowaną w oparciu o dany model wartością parametru a wartością stwierdzoną w tym 

punkcie. Im słabsza korelacja między oszacowaną i rzeczywistą wartością parametru 

w punktach opróbowań tym gorzej model teoretyczny odzwierciadla strukturę zmienności 

parametru. Tym samym mniejsza wiarygodność interpolacji, przejawia się na mapach izolinii 

ich niespójnością z wartościami parametru w punktach opróbowania. Siła korelacji pomiędzy 

oszacowaną i rzeczywistą wartością parametru w punktach opróbowania jest zależna z kolei od 

udziału nielosowego składnika w zmienności, wyrażonego liczbowo przez wartość 
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wskaźnika wN. Zależność tę ilustruje graficznie rysunek 9.7. Bardzo wyraźna zależność 

korelacyjna pomiędzy udziałem nielosowego składnika zmienności wN a współczynnikiem 

korelacji r(z*-z) występuje w przypadku miąższości (r=0,95), wyraźna w przypadku wartości 

opałowej (r=0,79) i zawartości popiołu (r=0,81). Jedynie dla zawartości siarki współczynnik 

korelacji r[wN-r(z*-z)] wskazuje na bardzo słabą korelację. 

 

 

Rys. 9.7. Zależność korelacyjna pomiędzy udziałem nielosowego składnika zmienności parametru wN 

a współczynnikiem korelacji liniowej między oszacowaną i stwierdzoną wartością parametru w punktach 

opróbowania r(z*-z) 

 

Już na etapie wstępnego geostatystycznego badania struktury zmienności parametru 

pojawiają się przesłanki wskazujące na niską wiarygodność interpolacji. Negatywny wpływ na 

dokładność interpolacji parametrów ma: 

• mały udział nielosowego składnika w strukturze zmienności parametru wN, 

• duża wartość wariancji losowego składnika zmienności C0. 

 

Zazwyczaj ujawnia się to również już na etapie modelowania struktury zmienności 

parametru, w trakcie procedury weryfikacyjnej dopasowania modelu do semiwariogramu 

(procedura Cross-Validation) (zał. 4.1-4.2). Słaba korelacja lub jej brak pomiędzy oszacowaną 

i rzeczywistą wartością parametru w punktach opróbowania pozwala przewidywać małą 

wiarygodność interpolacji. Zbyt duża średnia różnic między oceną i rzeczywistą wartością 

parametru (odniesiona do błędu krigingu) w punktach pomiarów (>0,05) wskazuje, że 

interpolacja będzie obarczona błędem systematycznym. 

W związku z powyższym ostatecznie uznano, że zaproponowane modele struktury 

zmienności następujących parametrów mogą nie gwarantować dostatecznej wiarygodności 

interpolacji: 

) zawartości siarki w pokładach: 209 („Wisła”, zbiór danych OW), 352 i 405/1 
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(KWK „Brzeszcze”, zbiór danych z wyrobisk górniczych); 

) zawartości popiołu w pokładach: 334/2 (KWK „Murcki”, zbiór danych OW), 349 

(KWK „Murcki”, zbiór danych OW); 

) wartości opałowej w pokładach: 334/2 (KWK „Murcki”, zbiór danych WG), 207 

i 301 (KWK „Piast”, zbiory danych OW i WG). 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim stwierdzeniem są niskie 

współczynnik korelacji liniowej pomiędzy rzeczywistą i oszacowaną wartością parametru, które 

w przypadku wyżej wymienionych parametrów i obszarów są bliskie wartości 0. 

Postać semiwariogramów następujących parametrów wskazuje na jej czysto losowy 

charakter zmienności: 

) miąższość: pokładu 333/1 (KWK „Murcki”, zbiór danych WG), pokład 209 

(KWK „Janina”, zbiór danych OW); 

) zawartość siarki: pokład 209 (obszar złożowy „Wisła I-II”, zbiór danych OW); 

) wartość opałowa w pokładzie 334/2 (KWK „Murcki”, zbiór danych OW). 

W przypadku kilku zbiorów danych z uwagi na niewielką liczebność i trudności 

w modelowaniu semiwariogramów zaniechano analizy geostatystycznej, parametry 

scharakteryzowano wyłącznie używając klasycznej statystyki. 

Wszystkie pozostałe modele teoretyczne mogą być podstawą szacowania  miąższości 

a praktycznie i zasobów węgla, zawartości siarki, zawartości popiołu i wartości opałowej 

w odpowiednich obszarach, dla których zostały określone. 

Modelowanie geostatystyczne w przypadku żadnego parametru nie dało podstaw do 

ustalenia jednego, zgeneralizowanego modelu zmienności, który odzwierciedlałby strukturę 

zmienności w każdym pokładzie a więc byłby charakterystyczny dla całego złoża. Dowodzą 

tego zdecydowanie odmienne wartości parametrów modeli teoretycznych (C0, C, a) zestawione 

na załącznikach 4.1-4.2. 

Zaniedbywanie występowania nielosowego składnika zmienności i przyjęcie losowego 

modelu zmienności szczególnie niekorzystne wydaje się dla miąższości pokładów, rzadziej dla 

parametrów jakościowych, co potwierdza procedura Cross-Validation informująca o zbyt 

pesymistycznej ocenie dokładności przez zastosowane modele (zał. 4.1-4.2). 

 

9.2.  Relatywne modele geostatystyczne struktury zmienności 

Zestawione na załączniku 6 parametry modeli teoretycznych (C , C , a, w ) 

dopasowanych do semiwariogramów relatywnych miąższości i parametrów jakościowych 

wybranych pokładów węgla kamiennego wykazują na ogół silne zróżnicowanie. Dotyczy to 

zarówno porównania modeli teoretycznych danego parametru złożowego określonego dla 

różnych pokładów i obszarów złożowych, jak również porównania modeli geostatystycznych 

badanych parametrów złożowych w pokładzie (porównanie struktury zmienności parametrów 

wyrażonych w różnych jednostkach możliwe jest wyłącznie w przypadku stosowania 

semiwariogramów relatywnych). Znajduje to wizualne potwierdzenie na wykresach 

semiwariogramów i ich modeli

0R R N

 (zał. 7). Generalnie intensywność zróżnicowania parametrów 

opisana za pomocą semiwariogramów relatywnych jest silnie skorelowana z wartościami 

 65



Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

współczynnika zmienności v charakteryzującego badane parametry złożowe. 

Semiwariogramy względne potwierdziły jednoznacznie, iż wśród analizowanych 

parametrów zazwyczaj największą zmiennością charakteryzują się zawartość siarki i popiołu 

(zał. 7). Jednak ze względu na stosunkowo niską zawartość siarki w analizowanych pokładach, 

mieszczącą się w granicach kryteriów bilansowości (średnie nie przekraczają 1,5%), nie ma to 

praktycznego wpływu na ocenę jakości węgla. Semiwariogramy relatywne miąższości 

pokładów, z nielicznymi wyjątkami, wskazują na mniejszą zmienność tego parametru w 

stosunku do zawartości siarki i popiołu w węglu. Najmniejszą zmiennością cechuje się wartość 

opałowa węgla. 

Semiwariogramy analizowanych parametrów złożowych dla danych z otworów 

wiertniczych i wyrobisk górniczych cechuje zazwyczaj zdecydowanie odmienny przebieg 

(zał. 7), liczbowo dowodzą tego wartości parametrów dopasowanych do nich modeli 

teoretycznych (zał. 6). Największe różnice w wartościach parametrów modeli teoretycznych 

charakteryzujących zmienność parametrów w obu skalach obserwacji występują dla miąższości 

pokładów, nieco mniejsze dla zawartości siarki i popiołu. Różnice między dopasowanymi do 

semiwariogramów modelami teoretycznymi są jednak na tyle duże, iż praktycznie uniemożliwia 

to zbudowanie jednego uniwersalnego modelu geostatystycznego zmienności parametrów. 

Analogicznie jak w przypadku semiwariogramów bezwzględnych zbadano wpływ 

wielkości udziału nielosowego składnika zmienności parametru w  na stopień wiarygodności 

modelu teoretycznego (wyrażony przez współczynnik korelacji pomiędzy oszacowaną 

i rzeczywistą wartością parametru w punktach opróbowania r(z*-z)) (rys. 9.8). 

Zaobserwowano silną korelację (r=0,82), podobnie jak dla semiwariogramów bezwzględnych. 

N

 

 

 
Rys. 9.8. Zależność korelacyjna pomiędzy udziałem nielosowego składnika zmienności wN 

a współczynnikiem korelacji liniowej między oszacowanymi w oparciu o model relatywny wartościami 

parametru i stwierdzonymi w punktach opróbowań r(z*-z) 
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9.3. Zróżnicowanie obszarowe struktury zmienności miąższości 

i parametrów jakościowych węgla kamiennego 

Zróżnicowanie obszarowe obok anizotropii zmienności jest ważnym elementem badania 

struktury zmienności parametrów. Możliwości badania obszarowego zróżnicowania struktury 

zmienności parametrów złożowych węgla kamiennego ogranicza zazwyczaj mała liczebność 

zbiorów danych oznaczeń parametrów jakościowych. Powoduje to niemożność wyodrębnienia w 

obrębie złoża mniejszych podobszarów, dla których uzasadniona byłaby analiza struktury 

zmienności. Istotnych, ale niepełnych informacji o zróżnicowaniu obszarowym parametrów 

dostarcza statystyczne i geostatystyczne porównanie zmienności parametrów w dwóch skalach 

obserwacji: 

• w obszarze całego złoża (zbiory danych z otworów wiertniczych, średnie odległości 

między punktami opróbowania 1000-1600 m), 

• we fragmentach złoża opróbowanych w wyrobiskach górniczych (informacje 

o wartościach parametrów jakościowych z próbek bruzdowych, średnie odległości 

między punktami poboru próbek 150-600 m). 

Niewielka powierzchnia obszaru rozpoznanego wyrobiskami górniczymi w stosunku do 

obszaru złoża sprawia, że wnioskowanie odnośnie obszarowego zróżnicowania dotyczy jedynie 

rozpatrywanego podobszaru złoża, a jego generalizowanie na inne nierozpoznane fragmenty 

jest z tego względu niepewne. 

Wstępnych obserwacji o obszarowym zróżnicowaniu zmienności parametrów złożowych 

pokładów węgla kamiennego dostarczyło porównanie statystyczne zbiorów danych dla obu skal 

obserwacji (rozdział 8.2). Porównanie median (test Mann’a-Whitney’a) i rozkładów 

empirycznych (test Kołmogorova-Smirnova) dla obu zbiorów danych ujawniło występowanie 

statystycznie istotnych różnic w przypadku miąższości pokładów węgla oraz połowicznie dla 

oznaczeń zawartości popiołu (KWK „Piast”, pokład 207; KWK „Murcki”, pokład 349). 

W przypadku zawartości siarki i wartości opałowej porównanie median nie dało podstaw do 

odrzucenia hipotezy o ich identyczności (dla poziomu istotności 5%). Jeszcze większe różnice 

między zbiorami danych stwierdzono w przypadku rozkładów wartości parametrów, o czym 

świadczą wyniki zastosowania testu Kołmogorova – Smirnova (rozdział 8.2). Mimo zgodności 

median często stwierdza się statystycznie istotne różnice pomiędzy rozkładami empirycznymi 

oznaczeń zawartości siarki (KWK „Murcki”, pokład 349; KWK „Brzeszcze”, pokład 405/1; 

KWK „Piast”, pokład 207) i wartości opałowej (KWK „Murcki”, pokład 349; KWK „Piast”, pokład 

207), co jest spowodowane zróżnicowaniem zakresu zmienności tych parametru dla obu 

zbiorów danych. 

Zaprezentowane testowanie statystyczne podobieństwa zbiorów danych pochodzących 

z otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych świadczy generalnie o dużym zróżnicowaniu 

obszarowym zmienności miąższości. Mniejszym obszarowym zróżnicowaniem charakteryzuje 

się zawartość popiołu, jeszcze mniejszym zawartość siarki i wartość opałowa. 

Kolejnych spostrzeżeń dostarczyło porównanie struktury zmienności parametrów 

wyrażonej przez modele geostatystyczne określone dla całego złoża (na podstawie danych 

z opróbowania rdzeni otworów wiertniczych) i dla fragmentu złoża rozpoznanego 

w wyrobiskach górniczych (rozdział 9.1). 
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W zdecydowanej większości przypadków inny przebieg modeli teoretycznych 

określonych osobno dla danych z otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych wskazuje na 

odmienną w sensie siły zróżnicowania strukturę zmienności miąższości w obu skalach 

obserwacji, co jest jednoznacznym przejawem silnego obszarowego zróżnicowania tego 

parametru (zał. 5.1-5.4). Powyższe obserwacje są zbieżne z wnioskami wypływającymi 

z wcześniejszego porównania median i rozkładów empirycznych miąższości dla obu zbiorów 

danych (rozdział 8.2). Struktura zmienności zawartości popiołu cechuje się silnym 

zróżnicowaniem wariancji losowego i nielosowego składnika zmienności dla obu typów 

rozpoznania. Semiwariogramy zawartości siarki w pokładach węgla kamiennego dla danych 

z otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych są natomiast porównywalne. Potwierdza to 

wcześniejszy wniosek o małym obszarowym zróżnicowaniu tego parametru, na który 

wskazywała już zgodność rozkładów empirycznych i median dla obu zbiorów danych. 

Reasumując, w większości przeanalizowanych przypadków zarówno podstawowe 

parametry statystyczne jak również parametry modeli geostatystycznych świadczą 

o występowaniu wyraźnego obszarowego zróżnicowania zmienności miąższości w obu 

badanych skalach obserwacji. Stosunkowo wyraźnie zaznacza się ono również w przypadku 

zawartości popiołu natomiast w mniejszym stopniu do zawartości siarki i wartości opałowej. 

Z powyższych względów przenoszenie informacji o strukturze zmienności parametru 

w skali całego złoża na mniejsze fragmenty i odwrotnie może skutkować poważnymi błędami. 

Dla uzasadnienia tego stwierdzenia przeprowadzono testowanie teoretycznych modeli 

zmienności charakteryzujących całe złoże oraz fragment złoża opróbowany w wyrobiskach 

górniczych na zbiorze danych pochodzącym z opróbowania wyrobisk górniczych. Do tego celu 

wykorzystano test krzyżowy (opis procedury w rozdziale 7.2). 

 

O obszarowym zróżnicowaniu parametrów złożowych będą świadczyły wyniki testu 

krzyżowego w postaci: 

) średniego względnego błędu w punktach opróbowania znacznie odbiegającego od 
wartości 0 (za akceptowalne przyjęto wartości 05,0;05,0− , 

) odchylenia standardowego wyrażenia ε wykraczającego poza przedział 1,1;9,0 . 

 

Wyniki testu krzyżowego przeprowadzonego dla danych z wyrobisk górniczych przy 

zastosowaniu obu modeli teoretycznych znacząco się różnią (tab. 9.1). Wartości odchylenia 
standardowego εs , znacznie wykraczają poza akceptowalny przedział 1,1;9,0  w przypadku 

miąższości pokładów, zawartości popiołu i wartości opałowej. W tych przypadkach wyniki 

świadczą o niepoprawnym prognozowaniu wartości błędu interpolacji przez procedurę krigingu 

zwyczajnego. Jedynie w przypadku zawartości siarki w pokładach złoża „Murcki” zastosowanie 

do szacowania wartości parametru w punktach opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych modelu teoretycznego charakteryzującego całe złoże jak i modelu określonego dla 

fragmentu rozpoznanego w wyrobiskach górniczych prowadzi do porównywalnych i w pełni 

zadowalających rezultatów. 
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Tab.  9.1. Testowanie modeli teoretycznych parametrów złożowych określonych dla całego złoża 

i fragmentu złoża opróbowanego w wyrobiskach górniczych na zbiorze testowym (dane z opróbowania 

pokładów w wyrobiskach górniczych) 

Zbiór testowy WG, model OW Zbiór testowy WG, model WG 

Test krzyżowy Test krzyżowy 
Parametr Złoże Pokład 

ε  εs  ε  εs  

330 0,02 0,56 0,01 1,00 
334/2 0,00 0,22 0,00 1,07 Miąższość Murcki 
349 0,00 0,35 0,01 1,01 
330 -0,02 0,96 -0,02 0,98 

334/2 0,01 0,90 0,01 1,00 Murcki 
349 -0,02 1,05 -0,01 1,00 

Zawartość 
siarki 

Piast 207 -0,02 0,71 -0,03 1,02 
330 -0,00 1,29 0,01 1,02 

334/2 0,04 0,64 0,05 1,01 Murcki 
349 0,01 0,72 0,02 1,03 

Zawartość 
popiołu 

Piast 207 0,00 0,69 0,00 1,02 
330 0,04 3,57 -0,01 0,99 

Murcki 
349 -0,02 0,73 -0,02 1,09 

Wartość 
opałowa 

Piast 207 -0,06 0,70 -0,07 0,96 

 

Objaśnienia: OW – model teoretyczny określony dla zbioru danych z otworów wiertniczych, WG - model teoretyczny 

określony dla zbioru danych z wyrobisk górniczych; parametry testu krzyżowego (procedura Cross-Validation): ε ,  

- średnia i odchylenie standardowe różnic między oceną i rzeczywistą wartością parametru w punktach pomiarów 

εs

odniesionych do błędu krigingu, aaa - akceptowalne wartości wyrażenia  εs

 

9.4. Zróżnicowanie kierunkowe struktury zmienności miąższości 

i parametrów jakościowych węgla kamiennego 

Kolejnym ważnym elementem analizy geostatystycznej jest badanie zmienności 

kierunkowej danego parametru w obrębie zbioru danych. Technika konstrukcji 

semiwariogramów kierunkowych pozwala określić ilościowo istniejącą w zbiorze zmienność 

kierunkową a przez to ocenić rzeczywistą przestrzenną zmienność parametru i uwzględnić ją 

w tworzeniu map izoliniowych oraz szacowaniu wartości parametru. 

Celem ujawnienia potencjalnej anizotropii w zmienności parametrów złożowych węgla 

kamiennego wykonano semiwariogramy kierunkowe (w kierunkach od 0 do 179o co 1o, 

przyjmując kąt tolerancji 30o). Efektem tej procedury, wykonanej przy wykorzystaniu skryptu 

„Varioexport.bas” do programu Surfer 8.0 (2002), są mapy obrazujące strukturę zmienności 

parametrów w różnych kierunkach (rys. 9.9). Zbiorcze zestawienie semiwariogramów 

kierunkowych parametru w formie mapy umożliwia jednoznaczne określenie występowania 

w strukturze zmienności parametru anizotropii lub jej braku, ponadto ułatwia wyznaczenie 

głównych kierunków zmienności (maksymalnej i minimalnej). 
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Rys. 9.9. Przykłady map semiwariogramów kierunkowych dla wybranych parametrów złożowych 

Objaśnienia: M – miąższość, St
d – zawartość siarki, Ad – zawartość popiołu, WG – zbiór danych z opróbowania 

wyrobisk górniczych 

 

W przypadku niektórych parametrów, szczególnie dla zbiorów danych z otworów 

wiertniczych, ich stosunkowo niewielka liczebność nie gwarantowała dostatecznej 

wiarygodności i jednoznaczności wyników badania anizotropii i z tego względu analiz 

zaniechano. Wyniki przedstawione w tym rozdziale dotyczą jedynie parametrów i zbiorów 

danych, dla których semiwariogramy kierunkowe charakteryzowały się dostateczną 

liczebnością par (>30 par). 

Wyniki badania anizotropii zmienności miąższości i parametrów jakościowych pokładów 

węgla kamiennego w wybranych złożach GZW przedstawiono w tabeli 9.2. Zestawiono 

wyłącznie parametry i pokłady, dla których badanie zmienności kierunkowej w strukturze 

zmienności parametru dostarczyło wiarygodnych rezultatów. Istnienie lub brak anizotropii, 
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a także główne kierunki zmienności określono z map semiwariogramów kierunkowych 

(przykładowe mapy przedstawiono na rysunku 9.9). Dla wyznaczonych kierunków minimalnej 

i maksymalnej zmienności wykonano semiwariogramy kierunkowe, a wyniki modelowania 

geostatystycznego przedstawiono w tabeli 9.2 oraz na załączniku 8. 

Konstrukcja semiwariogramów kierunkowych ujawniła zróżnicowanie zmienności 

parametrów w zależności od kierunku badania zwłaszcza w przypadku miąższości w większości 

analizowanych pokładów. Zaobserwowano dwa główne kierunki zmienności (liczone od linii 

wyznaczającej kierunek WE przeciwnie do ruchu wskazówek zegara): kierunek minimalnej 

zmienności (od N-S do NW-SE) i kierunek maksymalnej zmienności (od W-E do SW-NE) 

(rys. 9.10). Kierunki ekstremalnych zmienności są zazwyczaj do siebie prostopadłe (wyjątek 

stanowi zawartości siarki w pokładzie 334/2, KWK „Murcki”, zbiór danych WG). 

Kierunki maksymalnych zmienności miąższości i parametrów jakościowych pokładów 

zbliżone są do generalnych kierunków rozciągłości (np. zawartość siarki i wartość opałowa 

w pokładzie 118 w KWK „Janina”) i upadów pokładów (np. zawartość siarki i wartość opałowa 

pokładów 207 i 209 w KWK „Piast”). Wnioskowanie jest jednak utrudnione i niepewne ze 

względu na dużą zmienność parametrów zalegania pokładów w obrębie kopalń. 
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Tab. 9.2. Tabelaryczne zestawienie wyników badania anizotropii parametrów jakościowych i miąższości wybranych pokładów węgla kamiennego GZW 

 
Kier. 

zmienności 
[o] 

Modele teoretyczne  
semiwariogramów kierunkowych 

γ(h)=C0+C gauss(h/a) Parametr Złoże Pokład 
Zbiór 

danych 
Rodzaj zmienności 

(uwagi) 
max 
min 

max 
min 

Rmax

Rmin

[m] 

A 
[-] 

330 WG Anizotr. 
9  
99 

γ(h)=16+20 sph(h/1000) 
γ(h)=15+40 lin(h/1600) 

1050 
1600 

1,5 

OW Izotr. − − − − 
334/2 

WG * − − − − 
Murcki 

349 OW, WG Izotr. − − − − 

206/1 2 WG Izotr. − − − − 

OW Izotr. − − − − 
207 

WG Izotr. − − − − 

Zawartość 
popiołu 

 
Ad [%] 

Piast 

301 OW Anizotr. 
30 
120 

γ(h)=0+120 gauss(h/6000) 
γ(h)=5+45 sph(h/3000) 

1800 
4100 

2,3 

OW Anizotr. 
25  
87 

γ(h)=0,09+1,02 lin(h/4000) 
γ(h)=0,09+0,32 sph(h/2200) 

1850 
4050 

2,2 
318 

WG Anizotr. 
42  
132 

γ(h)=0,01+0,39 sph(h/1050) 
γ(h)=0,03+0,33 sph(h/1500) 

475 
920 

1,9 

OW Anizotr. 
10  
100 

γ(h)=0+0,6 sph(h/2000) 
γ(h)=0+1,4 sph(h/3500) 

2050 
4000 

2,0 
330 

WG Anizotr. 
27  
117 

γ(h)=0,02+0,175 gauss(h/1425) 
γ(h)=0,012+0,1 sph(h/2000) 

875 
1685 

1,9 

OW * (kierunki zmienności, określone z map semiwariogramów kierunkowych, zbliżone jak dla zbioru WG) − − 
334/2 

WG Anizotr. 
176 
86 

γ(h)=0,0025+0,023 sph(h/500) 
γ(h)=0,0055+0,012 sph(h/1000) 

260 
1445 

5,6 

OW Anizotr. 
177 
87 

γ(h)=0,35+0,4 gauss(h/3750) 
γ(h)=0,08+0,17 sph(h/910) 

2400 
4900 

2,0 

Murcki 

349 
WG Anizotr. 

177 
87 

γ(h)=0+0,21 lin(h/2500) 
γ(h)=0,01+0,04 sph(h/1250) 

865 
2350 

2,7 

207 OW Izotr. − − − − 
Piast 

209 OW Anizotr. 
10 
100 

γ(h)=0+2,2 gauss(h/4500)  
γ(h)=0+0,6 sph(h/3500) 

2100 
4650 

2,2 

Wisła 209 OW * − − − − 

Miąższość 
 

M [m] 

Janina 118 OW Izotr. − − − − 

330 OW, WG Izotr. − − − − 

OW * − − − − 
334/2 

WG Anizotr. 
10 
95 

γ(h)=0,09+0,4 gauss(h/1500) 
γ(h)=0,02+0,13 sph(h/800) 

765 
2100 

2,7 

OW * − − − − 

Murcki 

349 
WG Izotr. − − − − 

207 WG Anizotr. 
47 
137 

zmienność okresowa 
model liniowy, bliski losowemu 

855 
1820 

2,1 
Piast 

209 OW Anizotr. 
45 
135 

γ(h)=0,16+0,35 gauss(h/7500) 
γ(h)=0,05+0,13 sph(h/4000) 

610 
2700 

4,4 

Janina 118 OW Anizotr.* 
135 
45 

γ(h)= 0,7+0,8 gauss(h/5250) 
γ(h)= s2=0,6 

− − 

Zawartość 
siarki 

 
St

d [%] 

Wisła 209 OW * (nieznacznie zaznaczona anizotropia w kierunku 45o (max) i 135o (min)) − − 

330 OW, WG Izotr. − − − − 

OW * − − − − Murcki 
349 

WG Izotr. − − − − 

OW Izotr. − − − − 
207 

WG Anizotr. 
37 
127 

γ(h)= 524000+800000 gauss(h/1500) 
γ(h)= s2=800000 

− − Piast 

209 OW * − − − − 

Wisła 209 OW * − − − − 

OW Izotr. − − − − 

Wartość 
opałowa 

 
Qi

d [kJ/kg] 

Janina 118 
WG Anizotr. 

120 
30 

γ(h)= 1250000+ 1500000 gauss(h/1800) 
γ(h)= s2=1330000 

− − 

Objaśnienia: Anizotr. – zmienność anizotropowa, Izotr. – zmienność izotropowa, * - niedostateczna liczebność danych w zbiorze, nie gwarantująca jednoznacznych i wiarygodnych 

wyników modelowania semiwariogramów kierunkowych, OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z wyrobisk górniczych; zapis modeli teoretycznych: 

γ(h)=C0+C gauss(h/a), gdzie C0 – wariancja zmienności lokalnej, C – wariancja zmienności przestrzennej, a – zasięg semiwariogramu [m], typ modelu: gauss (model Gaussa), sph 

(model sferyczny), lin (model liniowy), s2 – wariancja teoretyczna (model losowy), A – współczynnik anizotropii, stosunek dłuższego promienia elipsy Rmax do krótszego Rmin
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W kilku przypadkach stwierdzono zróżnicowanie zmienności w zależności od kierunku 

badania w strukturze zmienności zawartości siarki (KWK „Piast”, pokład 207 i 209; 

KWK „Murcki”, pokład 334/2; KWK „Janina”, pokład 118), rzadziej zawartości popiołu 

(KWK „Murcki”, pokład 330, zbiór danych WG; (KWK „Piast”, pokład 301) i tylko sporadycznie 

wartości opałowej węgla (KWK „Piast”, pokład 207; KWK „Janina”, pokład 118). W pozostałych 

przypadkach w strukturze zmienności zawartości popiołu, zawartości siarki i wartości opałowej 

nie zaobserwowano różnic w zależności od kierunku badania, można zatem założyć izotropowy 

charakter zmienności tych parametrów. Kierunki maksymalnej i minimalnej zmienności 

miąższości pokładów węgla w zbiorach danych z otworów wiertniczych i z wyrobisk górniczych 

są identyczne, lub tylko nieznacznie się różnią. 

 

 

Rys. 9.10. Generalne kierunki maksymalnej zmienności miąższości i parametrów jakościowych 

w wybranych pokładach węgla kamiennego 

Objaśnienia: M – miąższość, St
d – zawartość siarki, Ad – zawartość popiołu, Qi

d – wartość opałowa 

 

Modele teoretyczne semiwariogramów dla kierunku maksymalnej i minimalnej 

zmienności różnią się zazwyczaj amplitudami (C0+C) a także wartościami parametrów C0 i C. 

Często semiwariogramy w kierunku maksymalnej i minimalnej zmienności różnią się typem 

dopasowanych do nich modeli teoretycznych. Modele semiwariogramów dla kierunku 
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minimalnej zmienności są zazwyczaj sferyczne, natomiast semiwariogramy w kierunku 

maksymalnej zmienności aproksymowano modelami Gaussa lub sferycznymi oraz sporadycznie 

liniowymi (zał. 8, tab. 9.2). 

W żadnym przypadku nie zaobserwowano anizotropii geometrycznej (amplitudy 

semiwariogramów kierunkowych oraz wartości wariancji zmienności lokalnej C0 i przestrzennej 

C są identyczne, a różnica dotyczy zasięgu semiwariogramów a). Jedynie w przypadku tego 

typu anizotropii, dostępne programy geostatystyczne umożliwiają weryfikację modeli 

anizotropowych przy pomocy testu krzyżowego i ich ewentualne zastosowanie w procedurze 

krigingu. Zaobserwowana anizotropia parametrów jakościowych i miąższości pokładów węgla 

w wybranych złożach GZW jest bardziej skomplikowaną odmianą anizotropii – tzw. anizotropią 

zonalną. 

W przypadku anizotropii geometrycznej możliwe jest bezpośrednie określenie wartości 

współczynnika asymetrii A, na podstawie zasięgów semiwariogramów w kierunku maksymalnej 

i minimalnej zmienności. Współczynniki asymetrii zonalnej można wyznaczyć z map 

semiwariogramów kierunkowych (rys. 9.9). Przyjmują one wartości od 1,5 do 5,6, zazwyczaj 

jednak oscylują wokół wartości 2 (tab. 9.2). 

Anizotropowy charakter zmienności miąższości pokładów i zawartości siarki powinien 

być uwzględniony m.in. przy projektowaniu sieci opróbowania złoża. 
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10. PROGNOZOWANIE WARTOŚCI PARAMETRÓW ZŁOŻOWYCH POKŁADÓW 

WĘGLA KAMIENNEGO METODĄ INTERPOLACJI PUNKTOWEJ 

10.1. Dokładność interpolacji przy zastosowaniu wybranych 

interpolatorów geostatystycznych i deterministycznych 

Mapy izoliniowe to bezspornie najpopularniejsza i najwygodniejsza forma 

dokumentowania rozmieszczenia wartości parametrów w przestrzeni złożowej. Zastosowanie 

różnych interpolatorów skutkuje często odmienną interpretacją danych (rozmieszczeniem 

wartości parametrów) i w konsekwencji odmiennymi w przebiegu izolinii mapami. W tej 

sytuacji istotną kwestią jest wskazanie metody najściślej obrazującej wartości parametrów 

w punktach opróbowania, a więc naturalną zmienność złoża określoną dla danego etapu 

rozpoznania a także wyłonienie metody najefektywniej prognozującej wartości parametru 

w obszarach nierozpoznanych. 

Ocenie poddano dokładność interpolacji miąższość pokładów oraz wartości parametrów 

opisujących jakość węgla kamiennego przy zastosowaniu 4 deterministycznych metod 

interpolacji: minimalnej krzywizny (MC), odwrotnej odległości (ID), zmodyfikowanej metody 

Shepard’a (Sh) i metody radialnych funkcji bazowych (RB). Wyniki interpolacji powyższymi 

metodami skonfrontowano z metodami geostatystycznymi: krigingiem zwyczajnym (OK), 

a także z zaawansowanymi geostatystycznymi technikami interpolacji - krigingiem 

wskaźnikowym (IK) i krigingiem probabilistycznym (PK). 

 

Wśród wymienionych metod interpolacji jedynie zastosowanie metod geostatystycznych 

(krigingu zwyczajnego, wskaźnikowego i probabilistycznego) wymaga uprzedniego rozpoznania 

struktury zmienności interpolowanych parametrów. Procedury krigingu przeprowadzono 

w oparciu o modele teoretyczne dopasowane do semiwariogramów przedstawionych na 

rysunkach:  

) dla krigingu zwyczajnego – dopasowane do semiwariogramów bezwzględnych (zał. 4.1-

4.2 i zał. 5.1-5.4), 

) dla krigingu wskaźnikowego – semiwariogramy wskaźnikowe  

przetransformowanego zbioru danych podstawowych dla ustalonych wartości progowych 
, gdzie wartościom parametru przypisano wartość 1 gdy , a 0 gdy  

(przykład semiwariogramów wskaźnikowych przedstawiono na rysunku 10.1 oraz na 

załącznikach 9.1-9.10), 

)( li cI

lc lcz ≤ lcz >

) dla krigingu probabilistycznego – wykorzystano modele teoretyczne dopasowane do 

semiwariogramów wskaźnikowych dla kolejnych wartości progowych, semiwariogramu 

dla danych przetransformowanych do rozkładu jednostajnego (zastąpienie naturalnych 

wartości parametru (Zi) odpowiadającymi im wartościami dystrybuanty empirycznej 

(Ui)) oraz semiwariogramów krzyżowych IxU (cross-semiwariogramy) opisujących 
współzmienność zmiennych  i  (przykład tych semiwariogramów )( li cI iU

 75



Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

aproksymowanych modelami teoretycznymi przedstawiono na rysunku 10.1 oraz na 

załącznikach 9.1-9.10). 

 

 

 

Rys. 10.1. Semiwariogramy zawartości popiołu w pokładzie 334/2 (KWK „Murcki”): wskaźnikowe I dla 

2 wartości progowych (A, B), po transformacji jednostajnej U (D); semiwariogram krzyżowy zmiennych 

IxU (E); rozkłady prawdopodobieństwa prognozowanej wartości parametru w wybranym punkcie złoża 

(C, F) 

 

Badanie dokładności interpolacji metod liniowych zrealizowano przy użyciu programu 

komputerowego Surfer 8.0 (2002). Interpolację metodami nieliniowymi (kriging indykatorowy i 

probabilistyczny) przeprowadzono stosując kombinację programów:  

) Gs+ (obliczenie semiwariogramów wskaźnikowych I(cl), semiwariogramów dla zmiennej 

U oraz cross-semiwariogramów I(cl)xU, szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia w 

danym punkcie interpolacji wartości parametru złożowego niższej od danej wartości 
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progowej), 

) Surfer 8.0 (szacowanie wartości parametrów w punktach interpolacji metodą krigingu 

wskaźnikowego i probabilistycznego w oparciu o wyniki szacowania 

prawdopodobieństwa dla kolejnych wartości progowych uzyskane w programie GS+ 

z wykorzystaniem skryptu napisanego w języku VisualBasic (IK.bas); kreślenie map 

izoliniowych krigingu wskaźnikowego i probabilistycznego). 

 

Przykład modelowania zmienności dla potrzeb krigingu wskaźnikowego 

i probabilistycznego przedstawiono na rysunku 10.1. Ilustruje on wykresy i modele 

semiwariogramów przetransformowanych binarnie zawartości popiołu dla dwóch wartości 

progowych (8,84% i 18,81%), zawartości popiołu przetransformowanych do rozkładu 

jednostajnego oraz cross-semiwariogram obu tych zmiennych. Poniżej semiwariogramów 

przedstawiono rozkłady empiryczne prawdopodobieństwa wystąpienia wartości parametru 

niższej od danej wartości progowej oraz odpowiadające im średnie wartości parametru dla 

danego decyla (w formie histogramów) w wybranym punkcie złoża uzyskane przy 

zastosowaniu krigingu wskaźnikowego i probabilistycznego. 

Stosowanie metody krigingu punktowego jako interpolatora wymaga oprócz znajomości 

geostatystycznego modelu zmienności także doboru odpowiedniej ilości danych z otoczenia 

każdego punktu interpolacji i właściwego rozmiaru sieci interpolacyjnej. Za optymalne uznano 

wykorzystanie w procedurze interpolacyjnej krigingu 8 najbliższych obserwacji, leżących w kole 

zliczania danych. Gwarantuje to właściwe oszacowanie wartości parametru a także 

prognozowanego błędu tego oszacowania (Mucha, Wasilewska 2005b). Promień koła zliczania 

danych (lub promienie elipsy dla parametrów o anizotropowej strukturze zmienności) ustalono 

indywidualnie dla zbiorów danych uwzględniając zasięgi autoskorelowania obserwacji a. 

Rozmiar sieci interpolacyjnej (grid) nie wpływa w zauważalny sposób na wielkość błędu 

krigingu i wartość oszacowaną parametru pod warunkiem, że jest on mniejszy od średniego 

rozstawu sieci punktów opróbowań. Nadmierne zagęszczanie sieci interpolacyjnej nie prowadzi 

do podwyższenia wiarygodności map izoliniowych. Zaleca się jednak dwukrotne zagęszczenie 

sieci interpolacyjnej w stosunku do średniego rozstawu punktów opróbowania (Mucha, 

Wasilewska 2005). 

Metodyka porównania dokładności interpolacji przy zastosowaniu wytypowanych metod 

została przedstawiona w rozdziale . Analizy przeprowadzono w dwóch wariantach 

(rys. 7.4). W obu przypadkach podstawę interpolacji stanowił zbiór danych z otworów 

wiertniczych. W wariancie I szacowano wartości parametru w punktach zbioru danych, który 

stanowił podstawię interpolacji (informacje z otworów wiertniczych). W ten sposób badano 

spójność wartości parametru w punktach opróbowań, z wartościami otaczających je, 

wykreślonych na ich podstawie izolinii. W wariancie II sprawdzano efektywność prognozy 

wartości parametru w punktach opróbowań nie należących do zboru danych rozpoznania 

wiertniczego. W tym celu, w oparciu o dane pochodzące z otworów wiertniczych, szacowano 

wartości parametru w punktach zbioru testowego, który stanowiły wyniki oznaczeń 

parametrów jakościowych w próbkach bruzdowych pobranych z wyrobisk górniczych lub 

pomiary miąższości pokładu w wyrobiskach. 

7.3.3
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Jako miarę błędu interpolacji przyjęto różnicę między oszacowanymi 

(wyinterpolowanymi) i rzeczywistymi (stwierdzonymi) wartościami parametrów 

w poszczególnych otworach (w wariancie I) lub punktach opróbowań wyrobisk górniczych 

(w wariancie II). Dla obu wariantów badania jako generalne miary dokładności metody 
interpolacji wyznaczono średni absolutny błąd względny ARε . Dodatkową miarę dobroci 

interpolacji stanowiła siła korelacji liniowej między wartościami oszacowanymi i stwierdzonymi 

w punktach opróbowań r(z*-z). 

Wyniki porównania wiarygodności wybranych metod interpolacji, w postaci wartości 
absolutnych względnych ARε  błędów interpolacji (minimalnych, maksymalnych i średnich) oraz 

wartości współczynnika korelacji liniowej r(z*-z) pomiędzy wartościami oszacowanymi 

i rzeczywistymi w punktach opróbowania zestawiono w formie tabelarycznej na załącznikach 

10.1-10.2. Graficzną syntezę wyników porównania wiarygodności metod interpolacji 

przedstawia rysunek 10.2 oraz załączniki 11A-D. 
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Objaśnienia: OW – wariant I badania: zbiór podstawowy i testowy stanowią dane z opróbowania złoża w otworach wiertniczych; WG – 

wariant II badania: zbiór podstawowy interpolacji stanowią dane w otworów wiertniczych, zbiór testowy - punkty opróbowania złoża w 

wyrobiskach górniczych; metody interpolacji: OK – kriging zwyczajny punktowy, IK – kriging indykatorowy, PK – kriging probabilistyczny, MC 

– metoda minimalnej krzywizny, ID – metoda odwrotnej odległości, Sh – zmodyfikowana metoda Shepard’a, RB - metoda radialnych funkcji 

bazowych; ARε  - średni absolutny względny błąd interpolacji, r(z*-z) – współczynnik korelacji liniowej między oszacowanymi i rzeczywistymi 

wartościami parametru w punktach opróbowania, n.b. – nie badano  

Rys. 10.2. Porównanie wiarygodności metod interpolacji dla miąższości pokładów, zawartości siarki i popiołu w węglu oraz 

wartości opałowej węgla kamiennego 
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10.1.1. Wyniki testowania dokładności interpolacji na tym samym zbiorze 

danych (informacje z otworów wiertniczych) - wariant I badania 

 

1. Najwierniejsze obrazowanie wartości parametrów złożowych w postaci map izoliniowych 

zapewniają zmodyfikowana metoda Shepard’a i metoda minimalnej krzywizny. 

Świadczą o tym najniższe, w stosunku do pozostałych analizowanych metod, średnie 

względne błędy interpolacji ARε

AR

 oraz bardzo wyraźna korelacja liniowa między 

wartościami oszacowanymi i stwierdzonymi w punktach opróbowań r(z*-z). 

2. Metody radialnych funkcji bazowych i odwrotnej odległości, dają każdorazowo znacznie 

gorsze rezultaty w konfrontacji z metodami minimalnej krzywizny i zmodyfikowaną 

metodą Shepard’a. Z tego względu ich praktyczne stosowanie do interpolacji wartości 

parametrów złożowych węgla kamiennego nie jest wskazane. 

3. Skuteczność metody krigingu zwyczajnego uzależniona jest od struktury zmienności 

analizowanego parametru złożowego wyrażonej przez model teoretyczny dopasowany 

do semiwariogramu. Daje ona rezultaty zbliżone do zmodyfikowanej metody Shepard’a, 

jedynie w przypadku parametrów, w których zmienności ponad 80% stanowi składnik 

nielosowy (wN>80%). Im mniejszy udział nielosowego składnika wN w zmienności 

parametru tym większy efekt wygładzenia wartości parametrów, który ujawnia się 
w relatywnie większych wartościach błędów interpolacji ε  oraz w mniejszej korelacji 

pomiędzy oszacowanymi i stwierdzonymi wartościami parametru w punktach 

opróbowań r(z*-z). 

4. Począwszy od krigingu zwyczajnego, poprzez kriging wskaźnikowy a kończąc na 

krigingu probabilistycznym uzyskuje się odpowiednio znacznie lepsze rezultaty, zbliżone 

do zmodyfikowanej metody Shepard’a i metody minimalnej krzywizny. Do interpolacji 

parametrów, w których zmienności przeważa składnik losowy zaleca się stosowanie 

krigingu probabilistycznego, zamiast krigingu zwyczajnego. Kriging zwyczajny w takich 

przypadkach, dodatkowo przy dużej zmienności naturalnej parametru (przy v>50%) 

daje mało dokładne wyniki ze średnimi błędami interpolacji rzędu 30-40%. 

5. Skuteczność metody minimalnej krzywizny i zmodyfikowanej metody Shepard’a 

uzależniona jest od naturalnej zmienności parametru. Mapy izoliniowe parametrów 

o współczynniku zmienności v>50% charakteryzują się średnimi błędami interpolacji 

rzędu 15%. 

6. Istotną wadą metod minimalnej krzywizny i zmodyfikowanej metody Shepard’a jest 

nierzeczywiste przedstawianie wartości parametrów (na mapach izoliniowych zdarzają 

się wartości znacznie wykraczające poza przedział wartości interpolowanego parametru 

w zbiorze podstawowym interpolacji oraz wartości ujemne). W tej kwestii zdecydowanie 

najlepsze są metody geostatystyczne. 

7. Zasadniczą zaletą metod geostatystycznych jest możliwość uzyskania prognozy 

wielkości błędu oszacowania (błędu krigingu). 
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10.1.2. Wyniki testowania dokładności interpolacji na odrębnym zbiorze 

danych (informacje z opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych) - wariant II badania 

 

1. Testowanie wiarygodności interpolacji parametrów złożowych na oddzielnym zbiorze 

danych wskazuje generalnie na bardzo niską jakość interpolacji, ściśle uzależnioną od 

naturalnej zmienności parametrów, którą na danym etapie rozpoznania można 

scharakteryzować przez wartość współczynnika zmienności v oraz udziału składnika 

nielosowego wN w całkowitej zmienności parametru. Porównanie średnich błędów 

interpolacji i współczynników zmienności analizowanych parametrów przedstawia 

tabela 10.1. 

 

Tab. 10.1. Zakresy średnich błędów interpolacji i współczynników zmienności dla rozpatrywanych metod 

interpolacji punktowej 

Parametr 
Zakres średnich błędów 

interpolacji 

ARε  [%] 

Zakres współczynników 
zmienności 

v [%] 

MIĄŻSZOŚĆ ~ 20 - 40 ~ 35 - 70 

ZAWARTOŚĆ SIARKI ~ 20 - 90 ~ 30 - 60 

ZAWARTOŚĆ POPIOŁU ~ 40 - 120 ~ 30 - 80 

WARTOŚĆ OPAŁOWA ~ 5 - 15 ~ 5 - 15 

 

2. Biorąc pod uwagę prognozowanie wartości parametrów w obszarach nierozpoznanych 

wiertniczo a jedynie wyrobiskami górniczymi, analiza średnich błędów interpolacji ARε  

oraz współczynników korelacji r(z*-z) wskazuje na zbliżoną wiarygodność interpolacji 

wszystkich analizowanych interpolatorów. Występujące zaledwie kilkuprocentowe 

różnice w wartości średnich błędów interpolacji ARε  pomiędzy interpolatorami nie 

pozwalają wyłonić metody, która każdorazowo daje zdecydowanie najlepsze wyniki. 

3. Zakładając, że w pełni akceptowalny w praktyce geologiczno-górniczej jest błąd 

interpolacji ARε <25%, prognozowanie wartości parametrów w oparciu o mapy 

izoliniowe uzasadnione jest jedynie dla wartości opałowej i miąższości pokładów. 

Prognozowanie jakości węgla i projektowanie kierunków eksploatacji na podstawie map 

izoliniowych zawartości siarki i popiołu (opartych na interpolacji punktowej), 

wykreślonych w oparciu o informacje z otworów wiertniczych, jest bardzo ryzykowne. 

Dowodzą tego średnie błędy interpolacji, które dla zawartości siarki przyjmują wartości 

od około 20 do 90%, natomiast dla zawartości popiołu od 40 do ponad 120%. 

Pierwszym sygnałem świadczącym o trudnościach w osiągnięciu zadowalającej 

wiarygodności interpolacji były negatywne wyniki testu krzyżowego dla modeli 

dopasowanych do semiwariogramów empirycznych zawartości popiołu w pokładach 

334/2 i 349 (KWK „Murcki”, zbiór danych z otworów wiertniczych) (rozdział 9.1). 
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4. Metody interpolacji, które najwierniej przedstawiają dostępne informacje o wartościach 

parametru na mapach izoliniowych dla danych wiertniczych (wariant I badania), 

zazwyczaj najgorzej prognozują wartości parametru w obszarach nierozpoznanych 

(wariant II badania). Metody minimalnej krzywizny i zmodyfikowana Shepard’a 

w stosunku do pozostałych interpolatorów dają o kilka procent wyższe wartości średnich 

błędów interpolacji ARε

                                                          

 w punktach testowych (Ad: pokłady 334/2, 349 i 209, St
d: 

pokład 207, M: pokład 330). 

 

10.2. Korekta efektu wygładzenia wyników interpolacji dokonanej przy 

wykorzystaniu krigingu zwyczajnego 

Kriging zwyczajny posiada szereg zalet, do których należą uwzględnianie struktury 

zmienności parametrów, wzajemnego położenia punktów opróbowań i punktów interpolacji 

oraz możliwość oceny dokładności interpolacji. Geostatystyczna procedura krigingu 

zwyczajnego (ordinary kriging) jest jednym z tzw. interpolatorów wygładzających (Surfer 8.0, 

2002), które redukują zmienność parametru w małej skali obserwacji. Rezultatem tego jest 

efekt wygładzenia, przejawiający się na mapach izoliniowych przeszacowaniem niskich 

rzeczywistych wartości parametru i niedoszacowaniem wartości wysokich. Zakres zmienności 

wartości wyinterpolowanych jest znacznie mniejszy niż danych z opróbowań, co jest 

zafałszowaniem rzeczywistej zmienności parametru. Oznacza to również, że histogram wartości 

wyinterpolowanych jak również semiwariogram opisujący w geostatystyce strukturę 

zmienności parametrów różnią się zdecydowanie od histogramu i semiwariogramu 

sporządzonych dla podstawowego zbioru danych z opróbowań. Efekt wygładzenia towarzyszy 

wszystkim metodom interpolacji bazującym na średniej ważonej, np. metodzie odwrotnej 

odległości (Inverse Distance to a Power) i wspomnianej już metodzie krigingu zwyczajnego. 

Właściwsze odtworzenie w procedurze interpolacyjnej krigingu zwyczajnego rzeczywistej 

zmienności parametru zapewnia zaproponowana przez Yamamoto korekta efektu wygładzenia7 

(Yamamoto 2005). 

Trudnością w szerszym zastosowaniu procedury korekty efektu wygładzenia Yamamoto 

jest jak dotychczas brak oprogramowania komputerowego automatycznie przeprowadzającego 

korektę. Kolejnym ograniczeniem są problemy z obliczeniem błędu interpolacji Yamamoto 

(Yamamoto 2000; Rocha, Yamamoto 2000), który jest wymagany do przeprowadzenia 

procedury korekty metodą Yamamoto. Z powyższych względów podjęto próbę wprowadzenia 

modyfikacji: błąd interpolacji Yamamoto so zastąpiono błędem krigingu σK. Zaproponowane 

uproszczenie uznano za dozwolone, po uprzednim przetestowaniu i porównaniu wyników 

metody Yamamoto przy zastosowaniu obu miar błędu (so i σk). Wyniki korekty efektu 

wygładzenia przeprowadzone dla 2 zbiorów danych pochodzących z otworów wiertniczych 

(zawartość popiołu, pokłady 330 i 334/2, KWK „Murcki”) zestawiono w tabeli 10.2. Rezultaty 

korekty efektu wygładzenia przy zastosowaniu błędu interpolacji Yamamoto so jak i błędu 

 
7 opis metody w rozdziale 7.3.4 
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krigingu σk dla obu badanych pokładów są zbliżone, nie wykazały przewagi procedury korekty 

Yamamoto przy zastosowaniu błędu Yamamoto. Świadczą o tym zbliżone współczynniki 

korelacji r(z**-z) pomiędzy oszacowanymi skorygowanymi i rzeczywistymi wartościami 

parametru dla obu zastosowanych miar błędu, a także porównywalne wartości względnego 

absolutnego błędu interpolacji. Wyniki upoważniają do modyfikacji procedury korekty efektu 

wygładzenia polegającej na zastosowaniu błędu krigingu σK w miejsce błędu interpolacji 

Yamamoto so. 

 

Tab. 10.2. Wyniki korekty efektu wygładzenia metodą Yamamoto dla zawartości popiołu w pokładach 

330 i 334/2 (KWK „Murcki”) z wykorzystaniem błędu Yamamoto so i błędu krigingu σk

Pokład Błąd 

*
ARε **

ARεz z z  

Min/Max 

[%] 

 

Min/Max 

[%] 

* 

Min/Max 

[%] 

** 

Min/Max 

[%] 

 

Min/Max 

[%] 

r(z*-z) r(z**-z) 

Nσk

13,8 

4,2 / 63,8 

13,0 

7,6 / 23,8 

13,8 

4,4 / 45,1 

42,9 

0,4 / 125,8 

28,9 

0,2 / 200,8 
0,56 0,85 

334/2 

NS0

13,8 

4,2 / 63,8 

13,0 

7,6 / 23,8 

14,2 

4,2 / 60,5 

44,8 

0,4 / 125,8 

38,7 

0,0 / 316,5 
0,56 0,84 

Nσk

17,4 

5,1 / 33,1 

17,5 

6,7 / 27,9 

17,4 

5,1 / 28,8 

19,4 

0,3 / 84,1 

15,1 

0,3 / 65,6 
0,91 0,94 

330 

NS0

17,4 

5,1 / 33,1 

17,5 

6,7 / 27,9 

17,49 

5,3 / 31,0 

19,4 

0,3 / 84,1 

8,7 

0,0 / 44,5 
0,91 0,97 
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Objaśnienia: z - średnia arytmetyczna zawartość popiołu (dane z otworów wiertniczych), z *  - średnia oszacowana 

wartość parametru w punktach będących podstawą interpolacji (kriging zwyczajny), z **  - średnia skorygowana 

oszacowana wartość parametru (kriging zwyczajny z korektą Yamamoto), Min – minimalna wartość parametru, Max – 

maksymalna wartość parametru, 
*
ARε  - średni rzeczywisty absolutny błąd interpolacji obliczony dla stwierdzonej 

i oszacowanej wartości parametru, 
**

ARε  - średni rzeczywisty absolutny błąd interpolacji obliczony dla stwierdzonej 

i skorygowanej oszacowanej wartości parametru, r(z*-z) – współczynnik korelacji pomiędzy oszacowaną i rzeczywistą 

wartością parametru w punktach opróbowania, r(z**-z) - współczynnik korelacji pomiędzy skorygowaną oszacowaną 

i rzeczywistą wartością parametru w punktach opróbowania 

 

Metodę Yamamoto umożliwiającą korektę efektu wygładzenia krigingu zwyczajnego 

zastosowano dla miąższości, zawartości siarki i popiołu oraz wartości opałowej wybranych 

pokładów złóż „Murcki”, „Janina” i „Piast”. Szacowanie wartości parametru metodą krigingu 

zwyczajnego a następnie korektę efektu wygładzenia przy wykorzystaniu błędu krigingu σK 

wykonano na podstawie danych wiertniczych. W dalszej kolejności zbadano wiarygodność 

metody krigingu punktowego po zastosowaniu korekty Yamamoto w dwóch wariantach, 

analogicznie jak przy badaniu wiarygodności różnych metod interpolacji w rozdziale 10.1, na 

tym samym zbiorze danych (otwory wiertnicze) oraz na zbiorze testowym (dane z wyrobisk 

górniczych). 
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Procedurę korekty efektu wygładzenia w większości przypadków przeprowadzono dla 

sieci interpolacyjnej o rozmiarach 250x250 m. Było to podyktowane wcześniejszą analizą 

wpływu rozmiaru sieci interpolacji na efektywność procedury korekty efektu wygładzenia, 

przeprowadzoną dla różnych rozmiarów sieci interpolacyjnej o skrajnych rozmiarach: 

100x100 m i 1000x1000 m (Wasilewska, Mucha 2006). Analiza wykazała, że w pełni 

zadowalające rezultaty osiąga się przy około 5-krotnym zagęszczeniu sieci interpolacji 

względem średniego rozstawu punktów opróbowań. Dalsze zagęszczenie sieci interpolacji nie 

powoduje już znaczącego podwyższenia dokładności interpolacji. 

Podstawy teoretyczne procedury korekty efektu wygładzenia metodą Yamamoto 

przedstawiono w rozdziale 7.3.4 oraz w cytowanej literaturze. Korektę efektu wygładzenia 

metodą Yamamoto przeprowadza się w 6 etapach. W etapie II korekty wykorzystano 

informacje z 4 najbliżej położonych otworów, natomiast w etapie I i III z 8 punktów 

opróbowania. 

Wyniki badań nad efektywnością korekty efektu wygładzenia metodą Yamamoto 

w konfrontacji z krigingiem zwyczajnym przed korektą dla obu wariantów badania 

przedstawiono na załączniku 12. Dla wybranych zbiorów danych wyniki przedstawiono również 

w formie graficznej za pomocą map izoliniowych (rys. 10.5). Dla zobrazowania zjawiska 

wygładzenia oraz rezultatów przeprowadzonej korekty efektu wygładzenia dla wybranych 

zbiorów danych zamieszczono histogramy i semiwariogramy parametrów złożowych przed i po 

zastosowaniu korekty (rys. 10.6). 

 

 

10.2.1. Kontrola skuteczności metody Yamamoto na zbiorze danych 

będącym podstawą interpolacji (informacje pochodzące 

z rozpoznania wiertniczego) - wariant I badania 

Skuteczność korekty efektu wygładzenia uzależniona jest w głównej mierze od udziału 

nielosowego składnika zmienności w całkowitej zmienności parametru (wN). Świadczy o tym 

bardzo wyraźna korelacja pomiędzy oszacowaną (metodą krigingu) i rzeczywistą wartością 

parametru w punktach opróbowania r(z*-z) i wN dla badanych zbiorów danych (r=0,912) 

(rys. 10.3). W przypadku parametrów, które charakteryzują się dużym udziałem nielosowego 

składnika zmienności wN, efekt wygładzenia jest stosunkowo niewielki i jego korekta nie 

wpływa na podwyższenie wiarygodności interpolacji (rys. 10.4). Jest to doskonale widoczne 

w przypadku miąższości pokładów 330 i 349 (KWK „Murcki”), zawartości popiołu w pokładzie 

330 (KWK „Murcki”) oraz wartości opałowej w pokładzie 330 (KWK „Murcki”). W zmienności 

tych parametrów zaznacza się silnie składnik nielosowy (wN>80%). Im mniejszy udział 

nielosowego składnika zmienności tym korelacja między oszacowaną i rzeczywistą wartością 

parametru jest słabsza i korekta efektu wygładzenia jest niezbędna dla właściwego 

przedstawienia informacji o wartościach parametrów w postaci map izoliniowych wykonanych 

metodą krigingu zwyczajnego. Zakładając, iż w pełni zadowalająca jest korelacja między 

oszacowanymi (przedstawionymi na mapie izoliniowej) i rzeczywistymi wartościami 

parametrów w punktach opróbowania ze współczynnikiem korelacji liniowej r>0,90, korekta 
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efektu wygładzenia jest wskazana, gdy udział składnika nielosowego wN jest mniejszy od 80% 

(rys. 10.3, rys. 10.4). 

 

Rys. 10.3. Zależność pomiędzy współczynnikiem korelacji liniowej pomiędzy oszacowaną wartością 

parametru metodą krigingu zwyczajnego i rzeczywistą wartością parametru w punktach opróbowania 

r(z*-z) a udziałem nielosowego składnika w zmienności parametru wN

 

Analiza wyników obliczeń zawartych na załączniku 12 oraz na rysunku 10.4 pozwala na 

sformułowanie kilku spostrzeżeń odnośnie skuteczności zastosowanej korekty efektu 

wygładzenia w odniesieniu do badanych parametrów złożowych. W przypadku parametrów 

charakteryzujących się udziałem nielosowego składnika mniejszym od 80% przeprowadzona 

korekta efektu wygładzenia doprowadziła do: 

) odtworzenia zakresu zmienności parametrów w podstawowych zbiorach danych, 

) 4-6-krotnego obniżenia wartości średniego rzeczywistego błędu interpolacji (dla sieci 

interpolacji 250x250 m), 

) podwyższenia korelacji między oszacowaną i rzeczywistą wartością parametru ze 

słabej lub wyraźnej do bardzo wyraźnej. 

Korekta przeprowadzana w etapie VI, powoduje jedynie wyrównanie średniej 

oszacowanej wartości parametru ze średnią wartością parametru w podstawowym zbiorze 

danych. Po tym etapie nie wzrasta praktycznie korelacja między oszacowaną i rzeczywistą 

wartością parametru w punktach opróbowania. 
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Rys. 10.4. Porównanie skuteczności krigingu zwyczajnego przed i po korekcie efektu wygładzenia dla 

zbioru danych z otworów wiertniczych (OW) i zbioru danych z opróbowania wyrobisk górniczych (WG) 

Objaśnienia: wN – udział nielosowego składnika w zmienności parametru, r(z*-z) – korelacja pomiędzy oszacowaną 

z* (kriging zwyczajny) i stwierdzoną wartością parametru w punktach opróbowania, r(z**-z) – korelacja pomiędzy 

oszacowaną z** (kriging zwyczajny z korektą Yamamoto) i stwierdzoną wartością parametru w punktach opróbowania, 

M – miąższość pokładu węgla, St
d – zawartość siarki całkowitej, Ad – zawartość popiołu, Qi

d – wartość opałowa 

 

Niedostatki nie skorygowanej metody interpolacyjnej ujawniają się najwyraźniej 

w przypadku zawartości siarki w pokładzie 334/2 KWK „Murcki”, w zmienności której udział 

wskaźnika nielosowego zmienności wynosi zaledwie 25,5%. Przedstawiona na rysunku 10.5A 

mapa izoliniowa tego parametru wykonana metodą krigingu punktowego wyróżnia się 

nieskomplikowanym przebiegiem i małym zagęszczeniem izolinii. Świadczy to o znacznej 

redukcji zmienności wyinterpolowanych wartości parametru złożowego w porównaniu z jego 

zmiennością w zbiorze danych z punktów opróbowań. Wyinterpolowane zawartości siarki 

w punktach opróbowania znacznie odbiegają od rzeczywistych wartości parametru w tych 

punktach. Rzeczywiste błędy względne interpolacji przyjmują wartości z szerokiego przedziału 

przy średnim błędzie wynoszącym 45,7% (zał. 12).  
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Rys. 10.5. Mapy izoliniowe zawartości siarki wykonane metodą krigingu zwyczajnego przed (A) i po (B) 

zastosowaniu korekty efektu wygładzenia metodą Yamamoto (KWK „Murcki”, pokład 334/2, sieć 

interpolacji 250x250 m) 

Objaśnienia: 1 – rzeczywista (stwierdzona) wartość parametru w punkcie opróbowania
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Rezultat korekty efektu wygładzenia ilustruje mapa izoliniowa zawartości siarki 

w pokładzie węgla kamiennego przedstawiona na rysunku 10.5B. Układ i zagęszczenie izolinii 

są zdecydowanie odmienne w stosunku do stanu przed dokonaniem korekty. Różnice między 

rzeczywistymi z i skorygowanymi oszacowanymi wartościami parametru z** uległy 

znaczącemu obniżeniu, przez co wiarygodność mapy wzrosła. Znajduje to potwierdzenie w 5-

krotnie niższym średnim błędzie rzeczywistym interpolacji wynoszącym 7,8% (zał. 12). 

Również korelacja pomiędzy skorygowanymi oszacowanymi zawartościami siarki 

i rzeczywistymi wartościami w punktach opróbowania jest bardzo wyraźna r(z**-z)=0,993 przy 

słabej korelacji przed korektą efektu wygładzenia r(z*-z)=0,628 (zał. 12). 

Gdy w strukturze zmienności parametru występuje znaczny udział składnika losowego 

istotne różnice obserwuje się również pomiędzy semiwariogramami próbkowymi dla 

rzeczywistej z i oszacowanej z* wartości parametru. Potwierdzają to semiwariogramy 

zawartości popiołu obliczone dla pokładu 334/2 w KWK „Murcki” (rys. 10.6). Korekta efektu 

wygładzenia dość dobrze rekonstruuje strukturę zmienności zawartości popiołu, co wyraża się 

zbliżonymi przebiegami semiwariogramów z i z**. Również histogramy zawartości popiołu dla 

podstawowego zbioru danych (rys. 10.6A) i jego skorygowanych ocen w punktach opróbowań 

(rys. 10.6C) są podobne do siebie i zdecydowanie różne od histogramu nie skorygowanych 

ocen (rys. 10.6B). Zastosowanie korekty efektu wygładzenia doprowadziło do około 4-krotnego 

obniżenia wartości rzeczywistego błędu interpolacji (z wartości rzędu 43% do wartości 10% po 

zastosowaniu metody Yamamoto) (rys. 10.6E, F). 
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Rys. 10.6. Histogramy zawartości popiołu w pokładzie 334/2 KWK „Murcki”: A – w punktach 

opróbowania, B – oszacowanej metodą krigingu punktowego (sieć interpolacji 250x250m), C – 

skorygowanej oszacowanej zawartości popiołu; semiwariogramy oraz modele teoretyczne dla 

rzeczywistej, oszacowanej oraz skorygowanej oszacowanej zawartości popiołu w punktach opróbowania 

(D); histogramy rzeczywistego względnego błędu interpolacji εAR przed (E) i po (F) korekcie efektu 

wygładzenia 

Objaśnienia: 1 - semiwariogram i model teoretyczny zawartości popiołu Ad, 2 - semiwariogram i model teoretyczny 

oszacowanej zawartości popiołu Ad*, 3 - semiwariogram i model teoretyczny skorygowanej oszacowanej zawartości 

popiołu Ad** 

Ad – zawartość popiołu w punktach opróbowania, Ad* - oszacowana zawartość popiołu w punktach opróbowania, Ad** - 

oszacowana zawartość popiołu w punktach opróbowania po skorygowaniu efektu wygładzenia, εAR* - rzeczywisty 

względny błąd interpolacji, εAR** - rzeczywisty względny błąd interpolacji po skorygowaniu efektu wygładzenia, x  - 

średnia arytmetyczna wartość parametru, Min – minimalna wartość parametru, Max – maksymalna wartość 

parametru, v – współczynnik zmienności 
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10.2.2. Kontrola skuteczności metody Yamamoto na odrębnym zbiorze 

danych (informacje z wyrobisk górniczych) - wariant II badania 

Wiarygodność interpolacji przeprowadzonej metodą krigingu zwyczajnego po 

zastosowaniu korekty efektu wygładzenia testowano również na odrębnych zbiorach danych 

(informacje o wartości parametrów z opróbowania pokładów w wyrobiskach górniczych - WG). 

Wyniki zestawione na załączniku 12 prowadzą do analogicznych wniosków jak w przypadku 

interpolatorów liniowych i nieliniowych (rozdział 10.1). Prognozowanie wartości parametrów 

złożowych w oparciu o mapy izoliniowe wykonane na podstawie informacji z otworów 

wiertniczych (średnia odległość pomiędzy otworami wiertniczymi 1000-1500 m) jest wskazane, 

gdy parametry charakteryzują się małą zmiennością naturalną. W przeciwnym razie 

wiarygodność map wykonanych metodą krigingu nawet po eliminacji efektu wygładzenia nie 

pozwala na ich szersze stosowanie w praktyce z uwagi na duże błędy interpolacji a także 

zazwyczaj brak lub niską korelację pomiędzy oszacowanymi na mapie i stwierdzonymi 

(rzeczywistymi) wartościami parametru w punktach testowych. 

 

 

10.3. Rzeczywiste błędy interpolacji a błędy prognozowane krigingu 

zwyczajnego 

Większość dostępnych programów do analiz geostatystycznych, oprócz szacowania 

wartości parametru w punktach interpolacji, dostarcza informacji o wielkości błędu prognozy, 

zwanego błędem krigingu σ . W świetle pesymistycznych wyników badania wiarygodności 

interpolacji punktowej podstawowych parametrów złożowych węgla kamiennego (m.in. metodą 

krigingu zwyczajnego, rozdział ), świadczących często o wątpliwej przydatności map 

izoliniowych, niezwykle istotna staje się właściwa prognoza wielkości błędu tych oszacowań. 

Zważywszy na zazwyczaj dużą naturalną zmienność parametrów złożowych węgla kamiennego, 

oraz często duży udział składnika losowego w strukturze zmienności tych parametrów, 

negatywnie wpływające na wiarygodność interpolacji, należy przypuszczać, że prognozowane 

przez procedurę krigingu zwyczajnego błędy interpolacji również nie zawsze będą gwarantem 

zadowalających, akceptowalnych w praktyce geologiczno-górniczej rezultatów. Uzasadnia to 

celowość wykonania kontroli poprawności prognozowanych przez kriging błędów interpolacji. 

k

10.1

Kontrola efektywności prognozowanych przez kriging punktowy błędów polegała na 

porównaniu ich wielkości (względnych błędów krigingu σ ) z rzeczywistymi błędami 

interpolacji ε  w punktach testowych. Wielkość rzeczywistych absolutnych względnych błędów 

w punktach interpolacji określono ze wzoru: 

KR

AR

 

%100
*

⋅
−

=
z

zz
ARε

AR

     (Wz. 10.1) 

gdzie: 
ε  - absolutny błąd względny, 
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*z  - oszacowana wartość parametru w punkcie opróbowania, 

z  - rzeczywista wartość parametru w punkcie opróbowania. 

 

Badanie stopnia zgodności błędów prognozowanych i rzeczywistych przeprowadzono 

w dwóch odrębnych wariantach: 

 

WARIANT I:  Stosując dostępną w programie GeoEAS procedurę Cross-Validation oszacowano 

wartości parametru oraz prognozowane błędy krigingu w wytypowanych 

zbiorach danych pochodzących z otworów wiertniczych. W dalszym etapie 

porównano prognozowane przez kriging punktowy błędy interpolacji σKR 

z rzeczywistymi błędami interpolacji εAR (ich średnie wartości, zakresy zmian 

oraz współczynniki korelacji r(εAR-σKR)) w punktach opróbowania; procedura 

Cross-Validation umożliwia szacowanie wartości parametru i błędu krigingu 

w każdym punkcie należącym do podstawowego zbioru danych, na podstawie 

wszystkich danych, eliminując kolejno ze zbioru danych punkt, w którym 

odbywa się aktualnie szacowanie (rozdział 7.2). 

 

WARIANT II: Prognozowane błędy krigingu określone na podstawie danych z otworów 

wiertniczych porównano z rzeczywistymi błędami interpolacji w punktach 

zbioru testowego, który stanowiły punkty szczegółowego opróbowania 

pokładów w wyrobiskach górniczych; porównano średnie prognozowane 

i rzeczywiste błędy interpolacji, zakresy zmian ich wartości w obrębie zbioru 

danych oraz określono stopień korelacji między nimi. Stopień zgodności obu 

miar błędów zilustrowano ponadto w formie map izoliniowych (zał. 13.1-13.3). 

 

W wariancie I badania, wartości obu typów błędów interpolacji obliczono w punktach 

opróbowania, w których teoretycznie rzeczywiste błędy interpolacji powinny być równe 0. 

Zważywszy na ten fakt, wariant I porównania prognozowanych i rzeczywistych błędów 

interpolacji może skutkować bardziej optymistycznymi wynikami niż wariant II. 

W wariancie II porównania obu rodzajów błędów, testowanie odbywało się na odrębnym 

zbiorze danych, często o zdecydowanie odmiennej strukturze zmienności w odniesieniu do 

zbioru stanowiącego podstawę interpolacji, dlatego ten wariant badania uznano za właściwszy. 

Tabelaryczne porównanie wartości błędów prognozowanych przez kriging σKR oraz 

rzeczywistych błędów interpolacji εAR w punktach testowych przedstawiono na załączniku 14. 

Zestawienie kwartyli obu miar błędu interpolacji pozwoliło porównać zakresy ich zmian 

w obrębie zbioru testowego. 

Z wykresu słupkowego błędów zamieszczonego na rysunkach 10.7-10.8 jednoznacznie 

wynika, że średnie rzeczywiste błędy interpolacji ARε  są zazwyczaj znacznie niższe niż błędy 

prognozowane przez kriging KRσ . Oznacza to przeszacowanie wielkości błędu interpolacji przez 

procedurę krigingu punktowego. Jedynie w kilku przypadkach zaobserwowano sytuację 

odwrotną – znaczne niedoszacowanie błędu prognozowanego przez procedurę krigingu 
( ARε > KRσ ). Dotyczyło to zazwyczaj porównania błędu prognozowanego i rzeczywistego 

(stwierdzonego) na odrębnym zbiorze danych, niż dane wykorzystane do szacowania (wariant 
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II badania). Wyraźne niedoszacowanie prognozowanego błędu interpolacji w stosunku do błędu 

rzeczywistego jest niewątpliwie powiązane z obszarowym zróżnicowaniem struktury zmienności 

parametru w obu zbiorach danych (testowym i podstawowym). 

 

 

 
 

Rys. 10.7. Zakres wartości i średnie błędów prognozowanych przez kriging σKR i rzeczywistych 

względnych błędów interpolacji εAR (wariant I badania: zbiór podstawowy interpolacji i testowy stanowiły 

dane z otworów wiertniczych) 
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Objaśnienia: KRσ ARε - średni względny błąd krigingu,  - średni względny rzeczywisty błąd interpolacji, qL – dolny 

kwartyl, qU – górny kwartyl, wN – udział nielosowego składnika w zmienności parametru, M – miąższość pokładu węgla, 

St
d – zawartość siarki całkowitej, Ad – zawartość popiołu, Qi

d – wartość opałowa 

 

Przeszacowanie wielkości błędu prognozowanego przez procedurę krigingu wynosi od 

kilku do 50%. Mniej korzystnie sytuacja przedstawia się przy porównaniu zakresu zmian 

wartości obu błędów. Zakres wartości błędów prognozowanych σKR jest w większości 

rozpatrzonych przypadków znacznie mniejszy w porównaniu z zakresem wartości błędów 

rzeczywistych εAR. Należy to wiązać z efektem wygładzenia charakterystycznym m.in. dla 

procedury krigingu zwyczajnego. Jak wykazano w rozdziale 10.2, wielkość (siła) efektu 

wygładzenia przy szacowaniu wartości parametru uzależniona jest od udziału nielosowego 

składnika wN w zmienności parametru. Analizując wartości błędów krigingu dla badanych 

parametrów złożowych zauważalna jest następująca prawidłowość – im mniejszy udział 

nielosowego składnika wN w zmienności parametru tym zakres wartości błędów 

prognozowanych jest mniejszy. Jednocześnie podobnie jak w przypadku wartości średnich obu 

błędów, wartości kwartyli dolnych qL i górnych qU błędu krigingu są zazwyczaj wyższe od qL i qU 

rzeczywistego błędu interpolacji. Niespójność przewidywanych przez kriging błędów interpolacji 
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KRσ
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 i rzeczywistych błędów interpolacji ARε  znajduje swe wyraziste potwierdzenie na 

rysunkach 10.7-10.8. 

 

 
 

Rys. 10.8. Zakres wartości i średnie błędów prognozowanych przez kriging σKR i rzeczywistych 

względnych błędów interpolacji εAR (wariant II badania: zbiór podstawowy interpolacji stanowiły dane 

z otworów wiertniczych, testowanie odbywało się w punktach opróbowania pokładów w wyrobiskach 

górniczych) 

Objaśnienia: KRσ ARε - średni względny błąd krigingu,  - średni względny rzeczywisty błąd interpolacji, q  – dolny 

kwartyl, q  – górny kwartyl, M – miąższość pokładu węgla, S  – zawartość siarki całkowitej, A  – zawartość popiołu, 

Q  – wartość opałowa 

L

U t
d d

i
d

 

Błąd krigingu ma rozkład zbliżony do normalnego. Na załączniku 14 przedstawiono 

udziały rzeczywistych względnych błędów interpolacji mniejszych od 1, 2, 3 wielkości błędu 

krigingu odpowiadających trzem poziomom prawdopodobieństwa (P=68%, P=95% i P=99%). 

Zazwyczaj procentowy udział rzeczywistych względnych wartości błędów interpolacji nie 

spełnia standardów normalności rozkładu względnych błędów krigingu. 

Tylko w nielicznych analizowanych przypadkach wartość średniego prognozowanego 

błędu krigingu KRσ  mieści się w przedziale wartości wyznaczonym przez górny i dolny kwartyl 

rzeczywistego błędu interpolacji [qL;qU], w pozostałych przypadkach przewyższa górny kwartyl. 

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, a przede wszystkim fakt, że zazwyczaj KRσ > ARε , 

prognozowanego błędu krigingu nie można traktować jako precyzyjną a jedynie bezpieczną 

miarę błędu interpolacji. Zaprezentowane wyniki badania skuteczności prognozowania wartości 
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błędów interpolacji parametrów złożowych węgla kamiennego przez procedurę krigingu 

znajdują potwierdzenie w badaniach Journel’a i Rossi’ego (1989). Błąd krigingu nie jest dobrą 

miarą dokładności, ponieważ w ich obliczeniu nie są uwzględniane wartości parametru 

w punktach opróbowania (Deutsch, Journel 1992). 
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10.4. Prognoza dokładności interpolacji punktowej za pomocą błędu 

krigingu z korektą Yamamoto 

Alternatywę dla błędu krigingu σK jako miary niepewności interpolacji stanowi 

zaproponowany przez Yamamoto błąd interpolacji so
8 (Yamamoto 2000). W odróżnieniu od 

błędu krigingu, określanego na podstawie geostatystycznego modelu zmienności parametru 

oraz konfiguracji punktów opróbowania, w obliczeniach wielkości błędu interpolacji Yamamoto 

uwzględnia się dodatkowo wartości parametru w punktach opróbowania. Czynnik ten jest 

całkowicie ignorowany w przypadku wyznaczania błędu krigingu zwyczajnego. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono porównanie wiarygodności prognozy 

rzeczywistego błędu interpolacji za pomocą błędu krigingu zwyczajnego z korektą Yamamoto 

(s0) oraz podstawowego błędu krigingu zwyczajnego (σK). Metodyka badania polegała na 

obliczeniu wielkości obu rodzajów błędu interpolacji (s0 i σK) we wszystkich punktach 

opróbowania pokładu w otworach wiertniczych (OW), należących do zbioru podstawowego, 
stanowiącego bazę interpolacji. Szacowanie wartości parametru , określenie błędu 

krigingu σK a także wartości wag krigingu wiK, niezbędnych do obliczenia wielkości błędu 

interpolacji Yamamoto so, wykonano wykorzystując test krzyżowy (procedura Cross-Validation) 

dostępny w programie GeoEAS. Każdorazowo przy szacowaniu wartości parametru i określaniu 

wartości obu błędów interpolacji w punkcie opróbowania pokładu w otworze wiertniczym (OW), 

który traktowano jako punkt węzłowy siatki interpolacji, wykorzystano informacje z 8 najbliżej 

położonych otworów wiertniczych. Do badania wytypowano dwa zbiory oznaczeń zawartości 

popiołu w pokładzie 330 i 334/2 złoża węgla kamiennego KWK „Murcki”. 

Towarzyszący metodzie krigingu zwyczajnego efekt wygładzenia, redukujący zakres 

wartości parametru przez niedoszacowanie wysokich wartości i przeszacowanie wartości 

niskich, zmniejsza również zakres wielkości błędu krigingu σ . Zakres wartości błędu Yamamoto 

s  jest znacznie szerszy i zapewne bliższy rzeczywistym błędom interpolacji niż ma to miejsce 

w przypadku błędu krigingu bez zastosowania korekty Yamamoto. Zjawisko to zilustrowano 

graficznie za pomocą histogramów obu miar błędów interpolacji (rys. 10.9) oraz map błędów 

względnych (zał. 15). 

k

o

 

 
8 podstawy teoretyczne w rozdziale 7.3.4 
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Rys. 10.9. Porównanie rozkładów błędu krigingu σk i błędu interpolacji Yamamoto s0 dla zawartości 

popiołu w pokładzie 330 (A) i 334/2 (B) w punktach opróbowania złoża w otworach wiertniczych 

(KWK „Murcki”) 

Objaśniania: 
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Kσ os - średni błąd krigingu,  - błąd interpolacji Yamamoto, Min, Max – wartość maksymalna 

i minimalna prognozowanego błędu oszacowania 

 

Wykorzystanie w procedurze obliczania błędu Yamamoto wartości parametru 

w punktach opróbowania skutkuje istotnym wzrostem korelacji pomiędzy oszacowaną 

wartością parametru w punktach opróbowania i błędem interpolacji Yamamoto w porównaniu 

z nie skorygowanym błędem krigingu (rys. 10.10).  

 

 

 
Rys. 10.10. Korelacja pomiędzy oszacowaną zawartością popiołu z* i błędem bezwzględnym krigingu σK 

oraz błędem interpolacji Yamamoto s0 w pokładzie 330 (A) i 334/2 (B) (KWK „Murcki”) 

Objaśnienia: r – wartość współczynnika korelacji liniowej 

 

 

Mimo tak obiecującego wzrostu korelacji pomiędzy wielkością błędu Yamamoto 

i oszacowaną wartością parametru, wyniki dalszych porównań obu prognozowanych błędów 

interpolacji nie są już takie optymistyczne. Istotne znaczenie miałoby wykazanie wzrostu 

wiarygodności prognozy błędu interpolacji Yamamoto w stosunku do błędu krigingu. 

Stwierdzone zależności korelacyjne (liniowe) pomiędzy rzeczywistym absolutnym względnym 

błędem interpolacji a względnymi błędami prognozowanymi krigingu i Yamamoto nie wykazały 

przewagi drugiej miary błędu oszacowania zawartości popiołu w punktach opróbowania 
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(rys. 10.11). 

 

 

Rys. 10.11. Korelacja pomiędzy rzeczywistym absolutnym względnym błędem interpolacji εAR 

i względnymi błędami prognozowanymi: błędem interpolacji Yamamoto s0R oraz błędem krigingu σKR; 

korelacja pomiędzy rzeczywistym absolutnym błędem interpolacji εA i błędem bezwzględnym krigingu σK 

oraz błędem interpolacji Yamamoto s0 (zawartość popiołu w pokładach 330 i 334/2, KWK „Murcki”) 

Objaśnienia: r – wartość współczynnika korelacji liniowej 

 

Korelacja między prognozowanym i rzeczywistym błędem interpolacji jest nawet 

nieznacznie silniejsza w przypadku stosowania jako miary dokładności błędu krigingu. 

Generalnie jednak stwierdza się praktyczny brak korelacji miedzy parami badanych wielkości 

błędów, dla których współczynniki korelacji liniowej nie przekraczają 0,3 (Nieć 1990). 

Nieznacznie silniejsza zależność korelacyjna występuje w przypadku porównania zrangowanych 

wielkości błędów (tab. 10.3). 

Wizualne porównanie rozkładów empirycznych względnego błędu krigingu σKR 

i względnego błędu interpolacji Yamamoto s0R wykazało, iż są one zbliżone i jednocześnie 

zdecydowanie odmienne od rozkładu względnego rzeczywistego błędu interpolacji εAR 

(rys. 10.12). Potwierdziły to ilościowo wykonane testy Kołmogorova – Smirnova (porównanie 

rozkładów) i Mann’a – Whitney’a (porównanie median) dla poziomu istotności α=0,05. Oba 

typy prognozowanych błędów interpolacji nie można zatem uznać za precyzyjne a jedynie za 

„bezpieczne” miary błędu oceny. 

 

Tab. 10.3. Zestawienie wartości współczynnika korelacji liniowej r pomiędzy błędami krigingu 
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i interpolacji Yamamoto oraz rzeczywistymi błędami interpolacji 

 Pokład 330 Pokład 334/2

Korelacja błędów r r (rangi) r r (rangi)

ε -sAR 0R 0,11 0,18 -0,03 -0,07

ε -σAR KR 0,25 0,36 -0,03 -0,03

ε -sA 0 -0,10 0,13 -0,17 -0,05

ε -σA K 0,15 0,35 0,08 0,11

Objaśnienia: ε  – względny rzeczywisty absolutny błąd interpolacji, ε  - rzeczywisty absolutny błąd interpolacji, s  – 

względny błąd interpolacji Yamamoto, s  - błąd interpolacji Yamamoto, σ  – relatywny błąd krigingu, σ  – błąd 

krigingu, r – współczynnik korelacji liniowej, r(rangi) – współczynnik korelacji liniowej dla zrangowanych wartości 

błędów 

AR A 0R

0 KR K

 

 
Rys. 10.12. Porównanie rozkładów i median rzeczywistego względnego błędu interpolacji εAR 

i względnego błędu interpolacji s0R (Yamamoto) oraz względnego błędu krigingu σKR

Objaśnienia: K-S test – test Kołmogorova-Smirnova, M-W test – test Mann’a-Whitney’a, P – wartość 

prawdopodobieństwa: P≥0,05 – brak podstaw do odrzucenia hipotezy o identyczności rozkładów lub median (dla 

P=95%), P<0,05 - odrzucenie hipotezy o identyczności rozkładów lub median z ryzykiem błędu nie większym niż 
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α =0.05; KRσ  - średni względny błąd krigingu, ORs ARε - błąd względny interpolacji Yamamoto,  - średni absolutny 

względny błąd interpolacji, Min, Max – wartość maksymalna i minimalna błędu 
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11. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DOKŁADNOŚĆ INTERPOLACJI 

PARAMETRÓW WĘGLA KAMIENNEGO 

Całkowity błąd interpolacji parametrów definiuje się jako różnicę między ich oszacowaną 

i rzeczywistą wartością w dowolnym punkcie przestrzeni złożowej. W praktyce jedynie wartości 

zbliżone do rzeczywistych znane są w punktach opróbowań złoża lub punktach pomiarów 

parametru i tylko w takich punktach możliwe jest oszacowanie błędów interpolacji. Wielkość 

błędu interpolacji uzależniona jest w głównej mierze od następujących czynników (rys. 11.1): 

) rodzaju struktury i intensywności naturalnej zmienności parametrów złożowych 

(maksymalnego poziomu zróżnicowania wartości badanego parametru, 

wzajemnych proporcji obu składników zmienności: losowego i nielosowego, 

zasiegu autokorelacji), 

) błędów opróbowania i analiz chemicznych (wywołujących dodatkową, pozorną 

zmienność parametru; zmienność obserwowana parametru jest wypadkową 

zmienności naturalnej i pozornej), 

) rodzaju zastosowanego interpolatora, 

) prawidłowości interpretacji geologicznej. 

Wartości parametru w punktach opróbowania obarczone są błędem ich pomiaru. 

Całkowity błąd określenia wartości parametru to łączny błąd opróbowania (pobrania 

i przygotowania próbki) i analizy chemicznej. Przybliżoną wielkość błędu przygotowania próbki 

do analizy chemicznej (błąd opróbowania wtórnego wg Deverley 1983) można oszacować z 

formuł teoretycznych (Gy 2004a, b) natomiast szacunkowy błąd analizy chemicznej można 

określić eksperymentalnie (rozdział 11.3). Błędy określenia wartości parametru są obok 

lokalnej zmienności parametru (zmienności w małej skali obserwacji) składową wariancji 

zmienności lokalnej C0 (Pitard 1994, Francois-Bongarcon 2004). 
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Rys. 11.1. Czynniki wpływające na wielkość błędu interpolacji 
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Nie wszystkie czynniki wpływające na wiarygodność interpolacji można 

scharakteryzować w sposób mierzalny i w efekcie jednoznacznie i konsekwentnie 

zhierarchizować. Przykładowo na danym etapie rozpoznania złoża nie można stwierdzić 

występowania błędu interpretacji geologicznej (np. błędy w korelacji pokładów, błędy 

wyznaczenia granic geologicznych). Jego wielkość jedynie pośrednio można uzależnić od 

naturalnej zmienności parametru i stopnia rozpoznania złoża (gęstości sieci opróbowania). Przy 

założeniu czysto losowego charakteru zmienności parametru stopień zróżnicowania jego 

wartości określa współczynnik zmienności v. Strukturę zróżnicowania parametru w ujęciu 

geostatystycznym, z wyróżnieniem składnika losowego i nielosowego zmienności, wyraża 

semiwariogram i dopasowany do niego model teoretyczny. Znajomość struktury zmienności 

parametru jest istotnym elementem przewidywania wiarygodności interpolacji. 

Metody interpolacji można podzielić na dwie grupy: metody bezpośredniego 

konturowania (izolinie kreślone na podstawie wartości parametru w punktach opróbowania) 

i metody pośredniego konturowania (izolinie kreślone na podstawie oszacowanych wartości 

parametru w założonej siatce interpolacji). W przypadku metod bezpośredniego konturowania, 

wielkość błędu interpolacji uzależniona jest wyłącznie od naturalnej zmienności parametru oraz 

błędów określenia wartości parametru w punktach obserwacji. Zastosowanie metod 

pośredniego konturowania jest źródłem dodatkowego błędu – błędu metody interpolacji, czyli 

nierzeczywistego, błędnego przedstawiania dostępnych informacji o wartościach parametru na 

mapach izoliniowych. Powszechnie dostępne oprogramowanie komputerowe umożliwia 

konstrukcję map izoliniowych metodami pośredniego konturowania, dlatego w kwestii 

wiarygodności map tak niezwykle istotny jest wybór właściwego interpolatora9. 

W przypadku metod geostatystycznych na błąd interpolatora składa się m. in. błąd 

obliczenia semiwariogramu (np. zły dobór przedziałów odległościowych) oraz błąd dopasowania 

modelu teoretycznego. Określenie wielkości tych błędów nie jest praktycznie możliwie, ich 

wielkość może potęgować jednak mała liczebność dostępnych informacji wykorzystanych 

w modelowaniu geostatystycznym. 

Wielkością błędu interpolatora w ograniczonym stopniu można sterować poprzez zmianę 

rozmiaru sieci interpolacji. Zagęszczenie sieci interpolacji powoduje redukcję błędu 

interpolatora, jednak w znacznym stopniu wpływa to negatywnie na czytelność mapy 

(poszarpane izolinie). Dodatkowo pojawiają się błędy natury technicznej, np. przecinanie się 

izolinii, znacznie wydłuża się czas konstrukcji siatki interpolacji i szacowania wartości 

parametru a także drastycznie wzrasta wielkość tworzonych plików. 

Wiarygodność map izoliniowych można rozpatrywać dwojako: 

) jako dokładność obrazowania rozmieszczenia informacji o wartościach 

parametrów pochodzących z opróbowania (zgodność wartości w punktach 

opróbowania z wartościami izolinii); w ten sposób można określić orientacyjnie 

wielkość błędu metody interpolacji, 

) jako dokładność prognozowania wartości parametrów w obszarach 

nierozpoznanych; uogólniając na ten błąd interpolacji składa się naturalna 

 
9 porównanie metod interpolacji w rozdziale 10 
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zmienność parametru, błędy określenia wartości parametru w punktach 

opróbowania oraz błąd zastosowanej metody interpolacji. 

Zagadnienie wyboru właściwego interpolatora najlepiej obrazującego informacje 

o wartościach parametrów z punktów opróbowania przedstawiono w rozdziale 10.1. 

Rozważania nad hierarchizacją czynników wpływających na wiarygodność interpolacji będą 

dotyczyły wyłącznie dokładności prognozowania wartości parametrów w obszarach 

nierozpoznanych. Z uwagi na mnogość czynników wpływających na wiarygodność interpolacji 

oraz często ograniczone możliwości oszacowania wielkości ich wpływu nie jest możliwa 

kompleksowa analiza znaczenia wszystkich czynników oddziałujących na wielkość całkowitego 

błędu interpolacji. Do szczegółowej oceny wybrano wyłącznie te czynniki, których wielkość 

można w sposób przybliżony oszacować. Podjęto próbę ustalenia wpływu naturalnej 

zmienności parametru oraz gęstości sieci rozpoznania, typu zastosowanego interpolatora 

i błędów określenia wartości parametru w punktach opróbowania. Analizy wykonano dla 

zawartości siarki i popiołu, miąższości oraz wartości opałowej na podstawie wybranych 

pokładów węgla złóż „Murcki” (330, 334/2, 349) i „Piast” (207). 
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11.1. Metoda interpolacji (typ interpolatora) 

Zagadnienia wpływu rodzaju zastosowanego interpolatora na wiarygodność szacowania 

wartości parametrów węgla kamiennego w obszarach nierozpoznanych zostało kompleksowo 

zbadane i omówione w rozdziale 10.1 (wariant II badania), a generalne wnioski przedstawiają 

się następująco: 

) prognozowanie wartości parametrów złożowych węgla kamiennego w obszarach 

nierozpoznanych cechuje się bardzo niską wiarygodnością, ściśle uzależnioną od 

naturalnej zmienności parametrów i udziału nielosowego składnika w całkowitej 

zmienności parametrów, 
) średnie względne absolutne błędy rzeczywiste ARε  oraz wartości współczynników 

korelacji liniowej między oszacowanymi i rzeczywistymi wartościami parametru 

w punktach opróbowania r(z*-z) dla różnych interpolatorów przyjmują zbliżone 

wartości, co wskazuje że wybór metody ma marginalne znaczenie w rozważaniach 

dotyczących możliwości podwyższenia dokładności interpolacji, 

) pomiędzy interpolatorami występują zaledwie kilkuprocentowe różnice w wartości 

średnich absolutnych względnych błędów rzeczywistych ARε , żadna z metod nie daje 

jednoznacznie wyraźnie lepszych wyników, 

) zakładając, iż w pełni akceptowalny w praktyce geologiczno-górniczej jest średni błąd 

rzeczywisty ARε <25%, prognozowanie wartości parametrów w oparciu o mapy 

izoliniowe w pełni uzasadnione jest jedynie dla wartości opałowej i miąższości 

pokładów, 

) należy dyskwalifikować metody interpolacji, które w szczególności na granicach obszaru 

rozpoznania dostarczają nierzeczywistej interpretacji dostępnych informacji 

o wartościach parametrów (na mapach np. miąższości pojawiają się wartości ujemne). 
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11.2. Naturalna zmienność parametrów i gęstość sieci opróbowania 

Gęstość sieci opróbowania niewątpliwie ma decydujący wpływ na wiarygodność 

interpolacji parametrów złożowych, jednak czynnik ten jest trudny do ilościowego określenia. 

Zasadnicze ograniczenie możliwości jego oceny wynikało z istnienia jedynie dwóch rodzajów 

zbiorów danych (wiertniczych i górniczych) różniących się zasadniczo średnimi odległościami 

między punktami opróbowania. Z uwagi na brak zbiorów testowych jedynym dostępnym 

sposobem określenia wpływu gęstości sieci opróbowania na wiarygodność map izoliniowych 

było wykorzystanie do tego celu testu krzyżowego (procedura Cross-Validation wg Isaaks, 

Srivastava 1989). Ze względu na zbliżoną dokładność interpolatorów (rozdział 10.1) wpływ 

gęstości sieci na wiarygodność interpolacji zbadano wyłącznie dla metody krigingu 

punktowego. Badania wykonano dla miąższości, zawartości siarki, zawartości popiołu i wartości 

opałowej dla dwóch odrębnych zbiorów danych: pierwszy zbiór pochodził z otworów 

wiertniczych, drugi z wyrobisk górniczych wybranych pokładów złóż „Piast” (207) i „Murcki” 

(330, 334/2, 349). Metodyka badania polegała na szacowaniu wartości parametru w każdym 

punkcie zbioru danych na podstawie informacji pochodzących z od 1 do maksymalnie 8 

punktów opróbowania leżących w obrębie koła zliczania danych o promieniu równym zasięgowi 

autoskorelowania obserwacji. Każdorazowo ze zbioru danych uwzględnionych w szacowaniu 

eliminowano punkt opróbowania, dla którego odbywało się szacowanie wartości parametru. 

Rolę zbioru podstawowego i testowego interpolacji pełnił zatem ten sam zbiór danych. 

Wyniki w formie średniego względnego absolutnego błędu rzeczywistego interpolacji 
krigingu punktowego ARε  (Wz. 7.21) dla zbioru danych pochodzącego z opróbowania pokładu 

w wyrobiskach górniczych oraz zbioru danych uzyskanego z opróbowania rdzeni otworów 

wiertniczych przedstawiono na rysunku 11.2. Rezultaty są zbliżone do wyników testowania 

wiarygodności różnych metod interpolacji, które zostały przedstawione w rozdziale 10.1. 
Średnie względne absolutne błędy interpolacji ARε  zawartości siarki a zwłaszcza popiołu 

przyjmują wysokie wartości od 20% do wartości rzędu 60%. Zakładając, iż jeszcze możliwy do 
zaakceptowania jest średni błąd ARε  mniejszy od 25%, jedynie w przypadku pokładu 207 

(KWK „Murcki”) osiągnięto dostateczną dokładność map izoliniowych parametrów jakościowych 

węgla. Porównywalnie wysokie wartości średniego względnego absolutnego błędu interpolacji 

ARε  rzędu 50% uzyskano w przypadku miąższości pokładów węgla kamiennego dla danych 

z otworów wiertniczych. Świadczy to o bardzo niskiej jakości interpolacji i w tej sytuacji 

podważa celowość sporządzania map izoliniowych w szczególności parametrów jakościowych 

na etapie wiertniczego rozpoznania złoża. Analogiczne testowanie wiarygodności interpolacji 

metodą krigingu punktowego dla wartości opałowej (rys. 11.2) cechuje się zdecydowanie 
lepszymi rezultatami (średnie błędy interpolacji ARε  od 5-10%). Należy to jednak wiązać ze 

zdecydowanie mniejszą zmiennością naturalną tego parametru. 
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Rys. 11.2. Diagram słupkowy średnich absolutnych błędów względnych ARε  dla różnej gęstości sieci 

opróbowania (metoda interpolacji – kriging zwyczajny punktowy) 

Objaśnienia: v – współczynnik zmienności [%], ARε  - średni absolutny błąd względny interpolacji [%], d  – średnia 

odległość między punktami opróbowania [m], M – miąższość pokładu, S  – zawartość siarki, A  – zawartość popiołu, 

Q  – wartość opałowa, OW – dane z otworów wiertniczych, WG – dane z wyrobisk górniczych 

śr

t
d d

i
d
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Średni rozstaw otworów wiertniczych w analizowanych pokładach wynosił 1000-1300 m 

natomiast średni rozstaw punktów pomiaru parametrów (miąższość) lub poboru próbek 

(parametry jakościowe) do badań wzdłuż wyrobisk górniczych 120-350 m. Zagęszczenie sieci 

rozpoznawczej nie zawsze skutkuje znaczącym obniżeniem wielkości średniego błędu 

interpolacji, co ilustrują rysunki 11.2-11.3. Średnie błędy interpolacji zawartości siarki i popiołu 

dla obszaru złoża rozpoznanego otworami wiertniczymi (średni rozstaw otworów dśr=1100 m) 

i dla obszaru złoża rozpoznanego wyrobiskami górniczymi (dśr=240-350 m) różnią się zaledwie 

o kilka procent, co czyni zagęszczenie sieci mało skutecznym sposobem podwyższenia 

wiarygodności interpolacji parametrów jakościowych. Znaczące obniżenie średniego błędu 

interpolacji dla miąższości z wartości rzędu 40-55% do wartości poniżej 10% zaobserwowano 

przy zagęszczeniu sieci opróbowania z 1000 do około 130 m. 
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Rys. 11.3. Zależność między średnim absolutnym względnym błędem interpolacji ARε  i średnimi 

odległościami między punktami sieci opróbowania dśr (KWK „Murcki”, pokłady: 330, 334/2 i 349; KWK 

„Piast”, pokład 207) 

Objaśnienia: M – miąższość pokładu, St
d – zawartość siarki, Ad – zawartość popiołu, Qi

d – wartość opałowa, OW – 

zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z wyrobisk górniczych 

Wpływ zagęszczenia sieci opróbowania na wielkość błędu interpolacji jest odmienny dla 

różnych parametrów - najintensywniej ujawnia się dla miąższości pokładów, zdecydowanie 

słabiej dla zawartości siarki i popiołu oraz wartości opałowej (rys. 11.3). Wiązać to należy ze 

strukturą zmienności parametrów, a dokładniej z udziałem nielosowego składnika w całkowitej 

zmienności parametrów. W strukturze zmienności miąższości silnie zaznacza się składnik 

nielosowy, w przypadku parametrów jakościowych jego wielkość zdecydowanie maleje na rzecz 

składnika losowego. 
Wpływ zagęszczenia sieci opróbowania na wielkość błędu interpolacji jest odmienny dla 

różnych parametrów - najintensywniej ujawnia się dla miąższości pokładów, zdecydowanie 

słabiej dla zawartości siarki i popiołu oraz wartości opałowej (rys. 11.3). Wiązać to należy ze 

strukturą zmienności parametrów, a dokładniej z udziałem nielosowego składnika w całkowitej 

zmienności parametrów. W strukturze zmienności miąższości silnie zaznacza się składnik 
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nielosowy, w przypadku parametrów jakościowych jego wielkość zdecydowanie maleje na rzecz 

składnika losowego. 
Diagram na rysunku 11.2 wskazuje ponadto, iż w porównaniu z gęstością sieci 

rozpoznania zdecydowanie istotniejszy wpływ na wielkość błędu interpolacji wywiera naturalna 

zmienność złoża. Współczynniki zmienności badanych parametrów są dosyć zbliżone a ich 

skrajne wartości wyznaczają przedziały: 24-61% dla zawartości siarki, 28-77% dla zawartości 

popiołu, 61-72% dla miąższości pokładów. Zdecydowanie niższymi wartościami współczynnika 

zmienności z przedziału od 5 do 20% charakteryzuje się miąższość we fragmentach złoża 

rozpoznanych szczegółowo w wyrobiskach górniczych (średni rozstaw punktów poboru próbek 

d=150 m) a także wartość opałowa.  
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Rys. 11.4. Zależność średniego absolutnego względnego błędu interpolacji ARε  określonego dla metody 

krigingu punktowego od współczynnika zmienności parametru v 

Objaśnienia: M – miąższość pokładu, S  – zawartość siarki, A  – zawartość popiołu, Q  – wartość o opałowa, r(v-t
d d

i
d

ARε ) – współczynnik korelacji liniowej 

 

Ważnym elementem przewidywania wiarygodności map izoliniowych może być 

występowanie silnej korelacji liniowej (r=0,94) między średnim absolutnym błędem 
względnym interpolacji ARε  i współczynnikiem zmienności parametrów v (rys. 11.4). 

Osiągnięcie zadowalającej dokładności interpolacji ze średnim błędem absolutnym mniejszym 

od 25% możliwe jest, gdy współczynnik zmienności nie przekracza 20%. Jak wynika z wykresu 

warunek ten dla analizowanych pokładów węgla kamiennego w pełni spełniony jest jedynie dla 

wartości opałowej, częściowo dla miąższości (dla zbioru danych z wyrobisk górniczych), 

sporadycznie natomiast dla zawartości siarki i zawartości popiołu (Wasilewska, Mucha 2005). 

Należy jednak zaznaczyć, że prognoza wartości parametru w punktach (interpolacja 

punktowa), w porównaniu z szacowaniem średniej wartości parametru w bloku obliczeniowym 

(parceli) jest zadaniem niezwykle trudnym. Dopuszczalne wydaje się zatem przyjęcie bardziej 

liberalnych kryteriów określenia dopuszczalnych wartości błędów interpolacji. Przykładowo 
przyjmując za dopuszczalny względny absolutny błąd interpolacji ( ARε ) wartość 40%, wartość 
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współczynnika zmienności (v) parametrów spełniających ten warunek wzrasta tylko 

nieznacznie do wartości około 30%. Dalszy wzrost wartości średnich błędów interpolacji 

dochodzących do wartości 80% obserwuje się dla parametrów charakteryzujących się 

współczynnikami zmienności rzędu 50-60%. 

 

11.3. Błędy opróbowania i analiz chemicznych 

Kolejnym rozpatrywanym czynnikiem obniżającym wiarygodność interpolacji 

parametrów jakościowych są błędy opróbowania (pobrania i przygotowania próbki do analizy) 

i błąd samej analizy chemicznej. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było ustalenie 

wielkości błędów opróbowania i analiz chemicznych oznaczenia zawartości siarki i popiołu 

w wybranych pokładach węgla kamiennego GZW, określenie ich udziału w lokalnej zmienności 

parametrów jakościowych oraz konfrontacja z wielkością błędów interpolacji. Dla zrealizowania 

tego zadania wykorzystano formuły zawarte w teorii opróbowania Gy. 

11.3.1. Teoria opróbowania 

Teoria opróbowania (TOS – Theory of Sampling) rozwijana jest od ponad 50 lat, za jej 

prekursora uważa się Pierre’a Gy. Umożliwia ona skuteczne rozwiązanie podstawowych zadań 

związanych z projektowaniem optymalnego opróbowania urobku i przygotowania próbek 

pobranych z urobku i ze złoża in situ do analizy chemicznej. Należą do nich w szczególności: 

• określenie minimalnej masy próbki pobieranej z urobku, która z zadaną dokładnością 

odzwierciedla skład chemiczny pewnej partii urobku transportowanego na przenośnikach 

taśmowych, wózkach kopalnianych lub zgromadzonego na zwale; ten rodzaj opróbowania 

nazywany jest przez Gy (2004a) opróbowaniem pierwotnym (primary sampling); 

• oszacowanie wielkości relatywnego (losowego) błędu opróbowania pierwotnego (primary 

sampling error – PSE), zdefiniowanego ogólnym wzorem: 
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L

LS

a
aa

PSE
−

= 0     (Wz. 11.1) 

gdzie: 

aS0, aL - zawartość badanego składnika odpowiednio: w próbce pierwotnej (laboratoryjnej) 

i opróbowanej partii urobku; 

• prognozowanie wielkości relatywnego (losowego) błędu pomniejszania i przygotowania 

próbki pobranej ze złoża lub urobku do wielkości próbki analitycznej; ten rodzaj błędu 

opróbowania określa Gy (2004a) błędem opróbowania wtórnego (secondary sampling error 

– SSE) i definiuje wzorem: 

L

SSN

a
aa

SSE 0−
=     (Wz. 11.2) 
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gdzie: 

aS0, aSN - zawartość badanego składnika odpowiednio: w próbce pierwotnej (laboratoryjnej) 

i naważce analitycznej; 

• określenie maksymalnych rozmiarów okruchów(średnic zastępczych), do jakich należy 

skruszyć materiał próbki, aby jej pomniejszenie do określonej masy gwarantowało nadal jej 

reprezentatywność. 

 

Teoria opróbowania dostarcza opisu wszystkich błędów towarzyszących opróbowaniu 

heterogenicznego materiału. Jej głównym celem jest ocena ich wielkości oraz wskazanie 

sposobów ich minimalizacji (Petersen, Minkinnen, Esbensen 2005). 

Błędy opróbowania powstają na każdym etapie badania próbki, od momentu lokalizacji 

próby, poprzez jej pobranie, przygotowanie, pomniejszanie, na analizie chemicznej kończąc. 

Różnica pomiędzy wynikiem analitycznym a rzeczywistą nieznaną wartością ocenianego 

składnika zwana jest przez Gy (2004a) globalnym błędem oznaczenia (Global Estimation Error 

- GEE). 

 

Relatywny globalny błąd oceny wyraża wzór: 
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L

LSN

a
aa

GEE
−

=

TAETSEGEE

    (Wz. 11.3) 

gdzie: 

aSN, aL – odpowiednio zawartość składnika w naważce analitycznej i w opróbowanej masie 

urobku. 

 

W najogólniejszej postaci błąd globalny jest sumą całkowitego błędu opróbowania (Total 

Sampling Error – TSE) i całkowitego błędu analizy chemicznej (Analytical Sampling Error - 

TAE): 

= +     (Wz. 11.4) 

 

Całkowity błąd opróbowania urobku jest sumą całkowitych błędów opróbowania 

pierwotnego i wtórnego zdefiniowanych wcześniej. W innym ujęciu całkowity błąd opróbowania 

TSE rozpatruje się jako sumę tzw. błędów poprawnie wykonanego opróbowania (Correct 

Sampling Errors - CSE) oraz błędów niepoprawnego opróbowania (Incorrect Sampling Errors - 

ISE) (Gy 2004a). 

Błędy prawidłowego opróbowania CSE związane są z heterogeniczną budowa materiału 

skalnego. Nie jest możliwe ich całkowite wyeliminowanie. Ich redukcję można osiągnąć 

prawidłowo przeprowadzonym procesem przygotowania próbki do analizy chemicznej. 

Drugi składnik całkowitego błędu opróbowania TSE – błędy niepoprawnego opróbowania ISE – 

to błędy przypadkowe, które tylko hipotetycznie można w pełni wyeliminować rzetelnie 

przeprowadzając i kontrolując proces opróbowania. Błędy te wynikają z zanieczyszczeń, strat 

i przemian materiału, spowodowane są zatem często czynnikiem ludzkim toteż stwierdzenie 

o możliwości ich eliminacji jest czysto teoretyczne. Wielu autorów uważa jednak, że wielkość 
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błędów nieprawidłowego opróbowania dąży do wartości zerowej w przypadku rygorystycznego 

przestrzegania zasad przygotowania próbki, zatem można przyjąć, że: 
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TSEISE TAECSEGEECSEISECSE +≈⇒≈+=⇒≈ 0

0

 (Wz. 11.5) 

 

Na błędy prawidłowego opróbowania składają się: błąd fundamentalny, wynikający 

z niejednorodności materiału próbki (Fundamental Sampling Error - FSE) oraz błąd grupowania 

i segregacji (Grouping and Segregation Error - GSE) spowodowane różnym ciężarem 

właściwym rozdrobnionych elementów, lepkością powierzchniową itp. 

Badania eksperymentalne dowodzą (Gerlach, Nocerino 2003; Gy 2004a,b; Pitard 2004), 

iż wszystkie elementy składające się na całkowity błąd opróbowania TSE, z wyłączeniem błędu 

fundamentalnego FSE, można całkowicie wyeliminować lub w znacznym stopniu 

zminimalizować poprzez dokładną kontrolę procesu opróbowania oraz sprzętu na wszystkich 

etapach pobierania i przygotowania próbki ( + ≈GSEISE

TAEFSEGEE

). Minimalnym błędem opróbowania, 

występującym nawet w przypadku perfekcyjnie wykonanego procesu opróbowania, jest zatem 

błąd fundamentalny FSE oraz błąd popełniany podczas analizy chemicznej TAE. Reasumując, 

w znacznym przybliżeniu można przyjąć, iż błąd globalny oceny GEE zawartości składnika 

wynosi: 

≈ +     (Wz. 11.6) 

 
Względną wariancję błędu fundamentalnego  określa się z teoretycznej formuły 

Gy (1982, 2004b): 

][2 FSEσ

∑
= −

⋅⋅⋅⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

N

i
ii

ii

dlgfm
MM

FSE
1

3

1

2 11][σ

1

  (Wz. 11.7) 

gdzie: 

N – liczba etapów redukcji wielkości ziaren próbki, 

Mi – masa próbki w i-tym etapie redukcji wielkości ziaren próbki [g], 

m – parametr składu mineralnego [g/cm3], 
f – parametr formy okruchów, 0 ≤ ≤f

10 ≤≤ g

10

, 

g – parametr składu ziarnowego, wyrażający rozkład wielkości ziaren w próbce, 
, 

di - wymiar kwadratowego oczka sieci zatrzymującego 5% materiału próbki po i-tym 

etapie kruszenia [cm], 
li – parametr uwolnienia ziaren mineralnych ze zrostów, ≤il il dd ≤: dla  wynosi: ≤

i

l
i d

d
l =

il dd >

 (Gy 1982)    (Wz. 11.8) 

gdzie: dl – średnica zastępcza najmniejszych skupień minerału zawierającego składnik 
użyteczny; dla  li przyjmuje wartość 1. 
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][2 FSEσ
Ostatnie lata obfitują w dyskusje na temat prawidłowości obliczania wariancji błędu 

fundamentalnego , które w szczególności dotyczą wzoru (11.8) na określenie wartości 

parametru uwolnienia ziaren mineralnych ze zrostów l  zaproponowanego przez Gy (1982). 

Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach (Francois-Bongarcon 1998; Francois-

Bongarcon, Gy 1999, 2000) skłoniły ich autorów do modyfikacji wzoru poprzez wprowadzenie 

do formuły Gy kolejnego parametru b: 

i

b

i

l
i d

d
l ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

3

     (Wz. 11.9) 

gdzie: 

b – parametr wzoru Gy, którego wielkość ustala się eksperymentalnie; parametr b 
przyjmuje wartości 0 ≤≤ b 2, wg. Francois-Bongarcon (1998) zazwyczaj 1 < <b

][2][ 22 FSETSE σσ ≤

][2 GEEσ

][2][ 22 FSETSE σσ = ][2 TAEσ

][FSE

. 

 

Zdaniem Gy, żadna z zaproponowanych formuł wyznaczania parametru l  nie jest jednak 

dotychczas w pełni satysfakcjonująca. 
i

Scott i Whateley (1995), opierając się na badaniach Gy (1982) przyjęli, że wariancja 

błędu całej procedury przygotowania próbki do analizy chemicznej TSE, obejmującej oprócz 

redukcji jej masy wszystkie czynności towarzyszące, spełnia relację: 

    (Wz. 11.10) 

Ostatecznie przyjęto, iż bezpieczną miarą wariancji globalnego błędu oznaczenia 
 będzie suma wariancji maksymalnego całkowitego błędu opróbowania 

 i wariancji błędu analizy chemicznej  (Scott, Whateley 1995). 

 

11.3.2. Błąd fundamentalny przygotowania próbki FSE i całkowity błąd 

opróbowania TSE 

Badania nad wielkościami błędów fundamentalnego ][TSEσ  i całkowitego σ  

opróbowania wtórnego przeprowadzono dla próbek bruzdowych pobranych w wyrobiskach 

górniczych oraz próbek pobranych z rdzeni otworów wiertniczych do badań fizykochemicznych 

w kierunku oznaczenia zawartości siarki i popiołu w pokładach węgla. Próbki bruzdowe pobrane 

zostały zgodnie z polską normą nr PN-G-04501 a następnie przygotowane do badań 

laboratoryjnych zgodnie z normą nr PN-90/G-04502. Sposób laboratoryjnego oznaczenia 

parametrów jakościowych opisany został w rozdziale 6.1. 

Oszacowane w rozdziale wartości błędów należy uznać za orientacyjne, szczególnie dla 

zbiorów danych z otworów wiertniczych. Brak informacji o sposobie przygotowania próbki 

z rdzenia otworu wiertniczego do analizy chemicznej sprawił, że dla obu zbiorów danych 

wykorzystano jednakowy schemat (rys. 11.5). Założono, że masa pierwotna próbki 

pochodząca z rdzenia wiertniczego miała zbliżoną masę do aktualnie pobieranych próbek 

bruzdowych. 
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Rys. 11.5. Schemat przygotowania próbki węgla kamiennego do analizy fizykochemicznej 

Objaśnienia: Qi – masa próbki w „i”- tym etapie kruszenia materiału próbki, di – maksymalna średnica ( zastępcza) 

ziaren w „i”-tym etapie kruszenia 

 

Schemat czynności prowadzących do otrzymania próbki analitycznej węgla kamiennego 

przedstawiono na rysunku 11.5. Założono, iż pomniejszanie próbki o masie Q0=25 kg będzie 

odbywało się po dwóch etapach kruszenia (N=2): 

I etap – rozdrobnienie ziaren do średnicy d1 poniżej 0,6 cm, pomniejszenie próbki do 

masy Q1=0,150 g, 

II etap – rozdrobnienie ziaren do średnicy d2 poniżej 0,02cm, pomniejszenie próbki do 

masy Q2A=1 g (próbka analityczna do analizy zawartości popiołu) i Q2A=0,25 g 

(próbka analityczna do analizy zawartości siarki). 

Wielkość wariancji błędu fundamentalnego przygotowania próbki węgla kamiennego do 
analizy chemicznej  określono z teoretycznej formuły Gy (Wz. 11.7), natomiast 

parametr uwolnienia ziaren mineralnych ze zrostów l  określono ze wzoru (Wz. 11.9). 

][2 FSEσ

][FSE
i

Wielkość błędu fundamentalnego przygotowania próbki do analizy chemicznej σ  

obliczono dla różnych wariantów zawartości siarki i popiołu stwierdzanych w pokładach węgla 

kamiennego GZW. 

Parametr składu mineralnego m określono ze wzoru: 

])1[(1
ogmomm

m

m xx
x

xm γγ ⋅+⋅−
−

=  [g/cm3]  (Wz. 11.11) 

gdzie: 

mx

ogom

 - zawartość średnia głównego minerału zawierającego oceniany składnik 

w złożu (w ułamku dziesiętnym), 
γ γ,  - gęstości właściwe odpowiednio ocenianego minerału i skały płonnej [g/cm3]. 
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om

W obliczeniach parametru składu mineralnego m dla zawartości siarki założono, że 

siarka występuje głównie w pirycie (rozdział 6.1.2); gęstość pirytu wynosi 5,0 g/cm3 a węgla 

1,4 g/cm3. W przypadku zawartości popiołu do określenia wartości parametru składu 
mineralnego m przyjęto: gęstość dla popiołu γ =3,0 [g/cm3], gęstość węgla 

ogγ =1,4 [g/cm3]. 

Parametr uwolnienia ziaren ze zrostów li określono ze wzoru 11.9. Dla zawartości siarki 

przyjęto najbardziej pesymistyczny wariant wartości parametru b=1, przy którym błąd 

fundamentalny przyjmuje najbezpieczniejszą maksymalną wartość. Przyjęto, że średnica 

najmniejszych ziaren pirytu wynosi dl=0,002 cm (Strzałkowska 1993). Ze względu na 

trudności określenia wartości parametru l dla popiołu, przyjęto najbezpieczniejszy wariant jego 

wartości l=1 dla obu etapów kruszenia. 

Parametrowi formy okruchów f oraz parametrowi składu ziarnowego g zarówno dla 

zawartości siarki jak i popiołu dla obu etapów redukcji masy przypisano zalecane w literaturze 

wartości f=0,5 i g=0,5 (Gy 2004c). 

Wartość maksymalnego całkowitego błędu przygotowania próbki do analizy chemicznej 
oszacowano ze wzoru (Wz. 11.10), przyjmując . ][2][ 22 FSETSE σσ =

][FSEZależność wartości względnych błędów przygotowania próbki σ  i ][TSEσ  dla 

różnych wariantów zawartości siarki i popiołu w węglu przedstawiono na rysunku 11.6 (na 
rysunku zamieszczono również wyniki obliczenia wartości błędu globalnego ][GEEσ , opisane 

w rozdziale 11.3.4). Na wykresie zaznaczono przedziałowy zakres wartości poszczególnych 

błędów, przyjmując za krańce przedziałów wartości kwartyli dolnych qL i górnych qU zawartości 

siarki i popiołu w badanych pokładach węgla kamiennego. Oszacowano, iż dla zawartości siarki 

w węglu kamiennym od 0,5% do 1,5% całkowity względny błąd przygotowania próbki do 

analizy chemicznej przyjmuje wartości od 4,4 do 2,5%. Trudności w określeniu parametru li dla 

zawartości popiołu (przyjęto bezpieczną wartość li=1) sprawiły, że całkowity błąd 

przygotowania próbki przyjmuje prawdopodobnie nieco zawyżone wartości z przedziału od 17,6 

do 7,5% dla zawartości popiołu w węglu kamiennym w granicach od 6 do 24%. 
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][FSE ][TSE ][GEEσ , σ  i Rys. 11.6. Zależność wielkości względnych błędów opróbowania σ  od zawartości 

siarki (A) i popiołu (B) w węglu kamiennym 

][FSE ][TSEσ  - relatywny błąd fundamentalny (pomniejszania próbek), Objaśnienia: σ  - relatywny całkowity błąd 

opróbowania, ][GEEσ  - relatywny globalny błąd opróbowania i analizy chemicznej, qL – kwartyl dolny, qU – kwartyl 

górny 

 

11.3.3. Błąd analizy chemicznej TAE 

Błąd analizy chemicznej zawartości siarki i popiołu w węglu kamiennym określono 

eksperymentalnie, jako odchylenie standardowe oznaczeń dokonanych na spreparowanych 

próbkach (próbkach syntetyczno - wzorcowych) w 29 laboratoriach kopalnianych GZW. Wyniki 

eksperymentalnego określenia wielkości błędu analiz chemicznych dla 2 spreparowanych 

próbek wzorcowych zestawiono w tabeli 11.1. Do dalszych obliczeń globalnego błędu 
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oznaczenia GEE zawartości siarki i popiołu przyjęto wartości błędu analizy chemicznej 

obliczone dla próbki nr II. Spośród dwóch badanych próbek wzorcowych, zawartość siarki 

i popiołu w próbce nr II jest bardziej zbliżona do wartości, jakie przyjmują te parametry 

w większości badanych pokładów GZW. Ostatecznie jako orientacyjne, przybliżone wartości 

błędów analiz chemicznych TAE przyjęto odpowiednio wyniki dla próbki nr II: dla oznaczeń 

zawartości siarki 6,1% i dla oznaczeń zawartości popiołu 1,9%. 

 

Tab.  11.1. Wyniki eksperymentalnego określenia wielkości błędu analiz chemicznych oznaczenia 

zawartości siarki i popiołu w węglu kamiennym 

Parametr Nr próbki x  [%] s [%] sR [%] 

I 0,501 0,043 8,6 Zawartość siarki 
d
tS  [%] II 0,722 0,044 6,1 

I 6,99 0,144 2,1 Zawartość popiołu 
dA  [%] II 13,65 0,256 1,9 

x

][TSE

Objaśnienia:  - średnia wartość parametru dla grupy laboratoriów, s – odchylenie standardowe dla grupy 

laboratoriów, sR – błąd względny dla grupy laboratoriów 

 

11.3.4. Globalny błąd oznaczenia zawartości siarki i popiołu GEE 

Błędy fundamentalne FSE i całkowite błędy opróbowania TSE określono dla wszystkich 

próbek pobranych z pokładów węgla, oddzielnie dla zbioru danych z opróbowania rdzeni 

otworów wiertniczych, oraz zbioru danych z opróbowania pokładów w wyrobiskach górniczych. 

Posłużyły one do obliczenia globalnych błędów oznaczenia zawartości siarki i popiołu GEE jako 
sumy całkowitego błędu przygotowania ][TAEσ  i błędu analizy chemicznej σ  (dozwolone 

jest wyłącznie sumowanie wartości wariancji obu błędów). 

Wartości średnich błędów fundamentalnych, całkowitych błędów opróbowania oraz 

globalnych błędów oznaczenia zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach GZW 

zestawiono w tabeli 11.2. Schematyczny rozkład wielkości globalnego błędu oznaczenia GEE 

dla hipotetycznych ale realnych w warunkach GZW zawartości siarki i popiołu w pokładach 

węgla kamiennego przedstawiono na rysunku 11.6. Globalne błędy oznaczenia zawartości 

siarki w analizowanych zbiorach danych mieszczą się w przedziale od 6,7-7,3%, natomiast dla 

zawartości popiołu są nieznacznie wyższe, przyjmują wartość od około 10 do 15%. 
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Tab. 11.2. Zestawienie wartości średnich błędów interpolacji parametrów złożowych ARε  oraz średnich 

błędów opróbowania ( ][FSEσ , ][TSEσ , ][GEEσ ) dla oznaczenia zawartości siarki i popiołu 

w wybranych pokładach GZW 

Parametr Złoże Pokład 
Zbiór 

danych 
dśr

[m] 
] ]GEE[FSEσ ][TSEσ [σARεz  

[%] 

 

[%] 

 
[%] 

 
[%] 

 

[%] 
OW 1200 1,43 29,0 1,9 2,6 6,7 Piast 207 
WG 240 1,33 17,3 1,9 2,7 6,7 
OW 1200 0,99 32,3 2,3 3,3 7,0 

330 
WG 290 0,82 30,0 2,5 3,6 7,1 
OW 1150 0,85 55,1 2,6 3,7 7,2 

334/2 
WG 350 0,83 45,3 2,6 3,7 7,2 
OW 1300 0,75 36,4 2,7 3,9 7,3 

Zawartość 
siarki  

St
d [%] Murcki 

349 
WG 250 0,86 38,0 2,5 3,5 7,1 
OW 1120 12,5 22,1 8,5 12,0 12,2 Piast 207 
WG 235 8,8 19,1 10,3 14,6 14,7 
OW 1140 17,4 32,4 7,3 10,4 10,6 

330 
WG 290 17,7 28,6 7,1 10,1 10,3 
OW 1060 13,8 54,9 9,1 12,8 13,0 

334/2 
WG 345 11,5 48,6 9,7 13,7 13,9 
OW 1250 17,5 61,8 7,5 10,7 10,9 

Zawartość 
popiołu  
Ad [%] Murcki 

349 
WG 250 11,6 44,6 9,8 13,8 13,9 
OW 1050 1,32 54,8 330 
WG 120 1,92 6,0 
OW 1050 1,16 43,6 

Miąższość 
M [m] 

Murcki 
349 

WG 140 1,82 5,2 

- - - 

OW 1150 24995 4,2 Piast 207 
WG 240 24935 2,8 
OW 1150 24765 5,6 

330 
WG 300 24235 6,8 
OW 1260 25651 11,7 

Wartość 
opałowa 

Qi
d 

[kJ/kg] Murcki 
349 

WG 250 26372 6,0 

- - - 

Objaśnienia: OW – zbiór danych z otworów wiertniczych, WG – zbiór danych z wyrobisk górniczych, dśr – średnia 

odległość między punktami opróbowania, z  - średnia zawartość siarki (popiołu), ARε

][FSEσ ][TSEσ

][GEEσ

 - średni względny absolutny 

błąd interpolacji (kriging zwyczajny),  - relatywny błąd fundamentalny (pomniejszania próbek),  - 

relatywny całkowity błąd opróbowania,  - relatywny globalny błąd opróbowania i analizy chemicznej 

 

Błędy opróbowania i analiz chemicznych obok naturalnej zmienności parametrów 

w małej skali obserwacji (mikrozmienności) decydują o wielkości lokalnej zmienności 

parametru (nugget effect), wyrażanej liczbowo w równaniach modeli semiwariogramów za 

pomocą parametru C0 (Pitard 1994, Francois-Bongarcon 2004). Wariancje błędów opróbowania 

i analiz chemicznych zawartości siarki w przypadku analizowanych zbiorów danych stanowią 

zaledwie od 2% do maksymalnie 8% wariancji lokalnej zmienności ustalonej dla danych 

rozpoznania wiertniczego (rys. 11.7). W konsekwencji nie powinny one oddziaływać 

zauważalnie na wielkość błędów interpolacji. W przypadku zawartości popiołu ich udział 

znacznie wzrasta i wynosi od około 3% do 40%. 

 



Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

 

Rys. 11.7. Diagram słupkowy udziału relatywnej wariancji błędu globalnego σ2[GEE] w relatywnej 

wariancji zmienności lokalnej C0R zawartości siarki całkowitej St
d i popiołu Ad (zbiory danych z otworów 

wiertniczych) 

11.4. Hierarchizacja czynników 

Z wyników zamieszczonych w rozdziale 11 wynika, że na całkowity błąd interpolacji 

składa się wiele czynników. Wpływ tylko niektórych z nich można określić ilościowo, przy czym 

te wartości również należy traktować wyłącznie jako przybliżone. Ostatecznie podjęto próbę 

ilościowego scharakteryzowania wpływu następujących czynników na wielkość całkowitego 

błędu interpolacji: 

) globalnego błędu oznaczenia parametrów jakościowych  (rozdział 11.3.4), ][GEEσ

) zagęszczenia sieci opróbowania, 

) rodzaju zastosowanego interpolatora. 

Wpływ powyżej wymienionych czynników na wielość całkowitego błędu interpolacji 
)(OWARε  parametrów jakościowych i miąższości węgla kamiennego przedstawiono 

schematycznie na rysunku 11.8. 

Przedstawione na diagramie słupki globalnych błędów oznaczenia parametrów 
jakościowych ][GEEσ  to minimalne, maksymalne i średnie błędy określone na podstawie 

średnich błędów we wszystkich punktach opróbowania, dla każdego analizowanego pokładu 

i obszaru złożowego z osobna (rozdział 11.3.4). 
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Rys. 11.8. Schemat wpływu błędów globalnych oznaczenia zawartości siarki i popiołu, rozmiaru sieci 

opróbowania i rodzaju zastosowanego interpolatora na wielkość błędu interpolacji zawartości siarki 

i popiołu, miąższości oraz wartości opałowej (na diagramie przedstawiono minimalne, maksymalne 

i średnie wartości poszczególnych błędów dla badanych zbiorów danych) 
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Objaśnienia: )(OWARε ][GEEσ - średni względny absolutny błąd interpolacji w badanym zbiorze danych [%],  - 

średni globalny błąd oznaczenia zawartości siarki i popiołu [%], ( ))()( WGOW ARAR εε −Δ

IM

 - różnica pomiędzy błędami 

interpolacji dla zbioru danych OW i WG [%], Δ  - przybliżona średnia różnic wartości średnich względnych błędów 

interpolacji ARε  dla różnych metod interpolacji, Min, Max – odpowiednio minimalna i maksymalna średnia wartość 

parametru w badanych zbiorach danych 

 

Wpływ zagęszczenia sieci opróbowania na wiarygodność interpolacji przedstawiono jako 

różnicę średnich błędów interpolacji dla dwóch zbiorów danych różniących się znacznie 
średnimi odległościami między punktami opróbowania ( ))()( WGOW ARAR εε −Δ  - danymi z otworów 

wiertniczych i wyrobisk górniczych (sposób obliczenia obu błędów przedstawiono w rozdziale 

11.2). Na rysunku przedstawiono maksymalną, minimalną i średnią różnicę dla badanych 

pokładów. 

Wpływ rodzaju zastosowanego interpolatora na wielkość błędu interpolacji 

przedstawiono jako przybliżoną średnią różnicę między wartościami średnich względnych 
błędów interpolacji ARε IM dla różnych metod interpolacji i oznaczono ją symbolem Δ . 

Oszacowania wartości błędu  dokonano na podstawie wartości średnich względnych błędów 

interpolacji 

IMΔ

ARε  zestawionych w rozdziale 10.1 (wariant II badania: zbiór podstawowy 

interpolacji stanowiły dane z rozpoznania wiertniczego pokładu, testowanie odbywało się w 

punktach opróbowania pokładów w wyrobiskach górniczych). 

Wielkości błędów określone dla rozpatrywanych czynników przedstawiono na tle 
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minimalnych, maksymalnych i średnich wartości średniego błędu interpolacji )(OWARε  

w obrębie analizowanych zbiorów danych pochodzących z opróbowania rdzeni otworów 

wiertniczych (sposób obliczenia błędu przedstawiono w rozdziale 11.2). 

 

Podwyższenie wiarygodności map izoliniowych przez zagęszczenie sieci rozpoznania jest 

realne jedynie w przypadku miąższości pokładów węgla. Kilkakrotne zmniejszenie średnich 

odległości między punktami opróbowania spowodowało znaczące obniżenie wartości średniego 
względnego błędu interpolacji ARε  miąższości pokładów. Podobnych rezultatów nie 

zaobserwowano w przypadku zawartości siarki i popiołu w pokładach węgla oraz w przypadku 

wartości opałowej. Kilkakrotne zagęszczenie sieci rozpoznania skutkuje zaledwie 

kilkuprocentowym spadkiem wartości średniego błędu interpolacji. Mała dokładność interpolacji 

spowodowana jest przede wszystkim dużą zmiennością naturalną parametrów jakościowych 

wynikającą z niejednorodności skupień materii nieorganicznej a także z dużego zróżnicowania 

obszarowego parametrów. 
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Na tle błędów interpolacji zawartości siarki i popiołu ( ARε ) błędy opróbowania i analiz 

chemicznych ( ][GEEσ ) mają praktycznie znaczenie marginalne. Udokładnienie tego procesu nie 

ma zatem istotnego znaczenia dla jakości interpolacji. Przy założeniu, że błąd pomiaru 

miąższości pokładu nie przekracza 10cm, dla stwierdzonych miąższości pokładów błąd 

względny pomiaru miąższości przyjmuje wartości z przedziału od 7 do 9%. Wielkości błędu 

oznaczenia wartości opałowej nie obliczano, ze względu na trudności w wyznaczeniu 

parametrów wzoru Gy (Wz. 11.7), niezbędnych do wyliczenia błędów opróbowania. 

Nawiązując do wyników zamieszczonych w rozdziale 10.1, wielkości błędu interpolacji 

parametrów złożowych węgla kamiennego dla różnych metod interpolacji są zbliżone. Różnice 

wynoszą zaledwie kilka procent, co przy wartości błędu interpolacji rzędu kilkudziesięciu 

procent ma znaczenie drugorzędne. Wybór interpolatora nie jest jednak bez znaczenia. Wybór 

metody interpolacji należy uzależnić od właściwej interpretacji wartości parametrów 

w punktach opróbowania (eliminowanie metod przedstawiających nierzeczywiste, ujemne 

wartości lub skutkujące silnie zaznaczonym efektem wygładzenia). Preferowane metody 

interpolacji do obrazowania rozmieszczenia wartości parametrów złożowych w pokładach węgla 

kamiennego za pomocą izolinii zostały wytypowane w rozdziale 10.1. 
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12. DOKŁADNOŚĆ SZACOWANIA ŚREDNICH WARTOŚCI PARAMETRÓW 

ZŁOŻOWYCH POKŁADÓW WĘGLA KAMIENNEGO W BLOKACH 

OBLICZENIOWYCH 

 

12.1. Wiarygodność interpolacji blokowej metodą krigingu zwyczajnego  

 

W rozdziale  dokonano kompleksowej oceny wiarygodności interpolacji punktowej 

parametrów złożowych przy wykorzystaniu kilku interpolatorów (minimalnej krzywizny, 

odwrotnej odległości, krigingu zwyczajnego, zmodyfikowanej metody Shepard’a, radialnych 

funkcji bazowych, krigingu indykatorowego i probabilistycznego). Za najistotniejszy rezultat 

wykonanej analizy należy uznać zaskakująco niską wiarygodność interpolacji punktowej 

parametrów jakościowych węgla kamiennego w warunkach badanych pokładów GZW ściśle 

uzależnioną m.in. od intensywności i struktury obserwowanej zmienności parametrów. 

10

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badania wiarygodności szacowania 

średnich wartości parametrów złożowych węgla kamiennego (miąższości, zawartości siarki 

i popiołu) w blokach obliczeniowych (parcelach) wykonanego metodą krigingu zwyczajnego. 

W oprogramowaniu geostatystycznymi powyższa procedura określana jest terminem 

interpolacja blokowa. 

 

Badania przeprowadzono w obszarze KWK „Piast” (pokład 207) i KWK „Murcki” (pokłady 

330 i 334/2). Zbiór podstawowy interpolacji stanowiły informacje pochodzące z opróbowania 

rdzeni otworów wiertniczych. Średnie odległości między sąsiednimi otworami wiertniczymi 

w warunkach badanych obszarów złożowych wynosiły od 1000 do 1600 m. Brak informacji 

o rzeczywistej średniej wartości parametrów złożowych w blokach obliczeniowych uniemożliwił 

bezpośrednie, jak to miało miejsce w przypadku badania wiarygodności interpolacji punktowej, 

określenie wartości rzeczywistego błędu interpolacji. W tej sytuacji konieczne stało się 

wprowadzenie pewnych założeń upraszczających procedurę oceny dokładności oszacowań. 

Jako wartości bliskie nieznanej, rzeczywistej średniej wartości parametru w bloku 

obliczeniowym przyjęto wartości średnie oszacowane metodą krigingu blokowego na podstawie 

licznych danych pochodzących z opróbowania bruzdowego pokładów w wyrobiskach 

górniczych. Takie podejście do zagadnienia uznano za dopuszczalne ze względu na kilkukrotnie 

większe zagęszczenie sieci rozpoznania górniczego w porównaniu z siecią rozpoznania 

wiertniczego. Ponadto była to jedyna możliwość przybliżonej oceny dokładności interpolacji 

blokowej wykonanej na podstawie informacji z otworów wiertniczych. 
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Przybliżoną, z uwagi na przyjęte założenia upraszczające, wartość rzeczywistego 

względnego błędu szacowania średniej wartości parametru w bloku obliczeniowym metodą 

krigingu zwyczajnego określono ze wzoru: 

%100
)(*

)(*)(*
⋅

−
=

WGz
WGzOWz

ARε    (Wz. 12.1) 

 

gdzie: 

z*(OW) - średnia wartość parametru w bloku obliczeniowym oszacowana metodą 

krigingu zwyczajnego na podstawie danych pochodzących z rozpoznania 

wiertniczego, 

z*(WG) - średnia wartość parametru w bloku obliczeniowym oszacowana na 

podstawie rozpoznania górniczego; wartość tę traktowano jako rzeczywistą 

średnią wartość parametru. 

 

Procedura oceny wiarygodności szacowania średnich wartości parametrów jakościowych 

w blokach metodą krigingu zwyczajnego musiała uwzględniać następujące elementy: 

− określenie minimalnej ilości punktów opróbowania niezbędnych dla właściwego 

oszacowania średniej wartości parametru w bloku, 

− wskazanie minimalnych rozmiarów bloków, dla których szacowanie średnich wartości 

parametru odznacza się akceptowalną dokładnością, 

− określenie zakresu i średnich wartości błędów interpolacji blokowej ε  parametrów 

złożowych węgla kamiennego w warunkach badanej części GZW, 
AR

− porównanie rzeczywistych błędów interpolacji ε  z błędami prognozowanymi przez 

kriging zwyczajny σ . 
AR

KR

 

Zagadnieniem wstępnym było ustalenie metodyki szacowania średnich wartości 

parametrów w blokach obliczeniowych. Badania zrealizowano dla 4 wariantów rozmiarów 

bloków obliczeniowych: 0,2x0,2 km, 0,5x0,5 km, 1,0x1,0 km i 2,0x2,0 km dla miąższości 

pokładów i podstawowych parametrów jakościowych węgla kamiennego (zawartości siarki 

i popiołu). Dla każdego analizowanego pokładu wybrano 4 punkty, które stanowiły centra 

bloków obliczeniowych o 4 założonych rozmiarach. Wybór jedynie czterech obszarów 

podyktowany był relatywnie niewielkimi rozmiarami partii pokładów rozpoznanych wyrobiskami 

górniczymi. Ponadto musiał się on charakteryzować dostateczną ilością punktów opróbowań. 

Lokalizację bloków obliczeniowych na tle punktów opróbowania wiertniczego i górniczego 

przedstawiono na załącznikach 16-18. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem było ustalenie ilości punktów opróbowania 

niezbędnych dla właściwego oszacowania średniej wartości parametru w bloku obliczeniowym. 

Na rysunku 12.1 przedstawiono przykładową, typową dla wykorzystanych w badaniach 

obszarów złożowych, lokalizację punktów opróbowania (dla rozpoznania wiertniczego i 

górniczego) na tle bloków obliczeniowych. W obrębie założonych kwadratowych bloków 

obliczeniowych zazwyczaj rzadko znajduje się więcej niż 1 otwór wiertniczy, szczególnie w 

przypadku bloków o rozmiarach 1x1 km i mniejszych. Jednocześnie w literaturze dotyczącej 
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metod geostatystycznych brak jest jednoznacznych wytycznych odnośnie do ilości punktów, 

które należy uwzględnić w szacowaniu parametrów metodą krigingu blokowego oraz zasięgu 

koła (elipsy) zliczania danych. Z tego względu podjęto również próbę określenia wpływu ilości 

wykorzystanych punktów opróbowania na wielkość rzeczywistego względnego błędu 

oszacowania średniej wartości parametru w bloku obliczeniowym. 

 

 
Rys. 12.1. Metodyka szacowania średnich wartości parametrów złożowych w blokach obliczeniowych 

(warianty rozmiaru bloków obliczeniowych: 0,2x0,2 km, 0,5x0,5 km, 1,0x1,0 km i 2,0x2,0 km) – 

przykładowa lokalizacja punktów opróbowania górniczego i wiertniczego na tle bloków obliczeniowych 

i okręgów zliczania danych 

Objaśnienia: 1 – otwór wiertniczy, 2 – punkt opróbowania pokładu w wyrobisku górniczym, 3 – blok obliczeniowy 

i koło zliczania danych 

 

Szacowanie średnich wartości parametru i błędu krigingu w blokach na podstawie 

rozpoznania wiertniczego (zbiór podstawowy interpolacji) i średnich wartości parametru dla 

rozpoznania górniczego (zbiór testowy) przeprowadzono w następujący sposób: 

− wykorzystano model teoretyczny odzwierciedlający strukturę zmienności 

parametru, określony odpowiednio na podstawie danych otworowych i danych 

z opróbowania wyrobisk górniczych próbkami bruzdowymi (tab. 12.2), 

− szacowanie średnich wartości parametru w bloku obliczeniowym na podstawie 
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danych górniczych (zbiór testowy) przeprowadzono wykorzystując informacje 

z punktów opróbowania znajdujących się w obrębie koła zliczania danych opisanego 

na bloku obliczeniowym, a w przypadku ich braku wykorzystano 1 najbliżej 

położony punkt opróbowania (taka sytuacja zdarzyła się kilkukrotnie dla bloków 

o najmniejszych przyjętych rozmiarach 0,2x0,2 km), 

− szacowanie średnich wartości parametru na podstawie danych wiertniczych (zbiór 

podstawowy) przeprowadzono wykorzystując informacje z otworów leżących 

w obrębie koła zliczania danych opisanego na bloku obliczeniowym; w przypadku 

ich braku uwzględniono 1 najbliżej zlokalizowany punktu opróbowania; dla oceny 

wpływu ilości danych wykorzystanych do szacowania na wielkość błędu interpolacji 

ε  szacowanie w blokach przeprowadzono również dla 4, 8, 16 i 24 najbliżej 

położonych punktów opróbowania. 
AR

 

Wykresy zależności rzeczywistych względnych błędów interpolacji ε  szacowania 

średnich wartości parametrów złożowych w blokach obliczeniowych na podstawie rozpoznania 

wiertniczego od ilości punktów opróbowania uwzględnionych w szacowaniu oraz dla czterech 

wariantów rozmiaru bloków obliczeniowych przedstawiono na załącznikach 16-18, natomiast 

przykładowe tabelaryczne zestawienie wyników na załączniku 19. Analiza wyników badania 

dokładności interpolacji w blokach obliczeniowych doprowadziła do sformułowania 

następujących wniosków: 

AR

− wartości błędu interpolacji blokowej ε  dla 8, 16 i 24 punktów opróbowania, 

wykorzystanych w procedurze szacowania, przyjmują zazwyczaj zbliżone wartości 

(zał. 16-18); z nielicznymi wyjątkami mniejsza ilość punktów opróbowania 

uwzględniona w szacowaniu skutkuje znacznie wyższymi błędami interpolacji ε  

(zazwyczaj o około 100%); w warunkach rozpoznania wiertniczego złóż GZW, przy 

szacowaniu średnich wartości parametrów pokładów węgla kamiennego w blokach 

obliczeniowych korzystne jest zatem wykorzystanie 8 informacji o wartościach 

parametrów złożowych z najbliżej położonych punktów opróbowania, bez względu na 

rozmiar bloku obliczeniowego, nie wprowadzając ograniczeń odległości punktów 

opróbowania od bloku obliczeniowego; 

AR

AR

− w około 60% przebadanych przypadków obserwuje się spadek wielkości błędu ze 

wzrostem rozmiarów bloków obliczeniowych; w pozostałych przypadkach uwidacznia się 

odwrotna zależność (dla mniejszych rozmiarów bloków obliczeniowych obserwuje się 

mniejsze wartości błędu ε ). Ta niezgodna z zasadą regresji dokładności rozpoznania 

obserwacja jest zapewne skutkiem nierównomiernego rozmieszczenia punktów 

opróbowań wyrobisk górniczych w bloku, których największa koncentracja występuje 

w centrum bloku natomiast na peryferiach bloku ich gęstość jest znacznie mniejsza. 

AR
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Rys. 12.2. Porównanie skrajnych oraz średnich wartości relatywnych prognozowanych σKR 

i rzeczywistych εAR błędów interpolacji miąższości pokładów węgla w blokach obliczeniowych określonych 

dla czterech wariantów rozmiaru bloków obliczeniowych dxd na podstawie 8 punktów opróbowań N 

Objaśnienia: εAR(max), εAR(min), εAR(śr) – zakres wartości względnego rzeczywistego błędu interpolacji oraz błąd 

średni dla 4 bloków obliczeniowych, σKR(max), σKR(min) – wartości prognozowanego błędu krigingu odpowiadającego 

odpowiednio maksymalnemu i minimalnemu rzeczywistemu względnemu błędowi interpolacji, dxd – rozmiar bloku 

obliczeniowego, v – współczynnik zmienności dla zbioru danych z otworów wiertniczych 

Jak wynika z wykresów przedstawionych na załącznikach 16-18, do szacowania średnich 
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wartości parametrów złożowych węgla kamiennego w blokach optymalne jest zatem przyjęcie 

8 najbliżej położonych punktów opróbowań. Z tego względu w dalszej części kompleksową 

ocenę wielkości rzeczywistych błędów szacowania zawartości siarki i popiołu oraz miąższości 

w wybranych pokładach węgla a także syntetyczne porównanie zakresu wielkości błędów 

rzeczywistych i prognozowanych metodą krigingu przeprowadzono wyłącznie dla 8 

uwzględnionych w procedurze krigingu punktów opróbowania (rys. 12.2). 

Rzeczywiste względne błędy interpolacji szacowania wartości parametrów złożowych w 

blokach obliczeniowych o skrajnych rozmiarach 2,0x2,0 i 0,2x0,2 km na podstawie 8 najbliżej 

położonych otworów wiertniczych przyjmują wartości: 

− dla miąższości: od kilku do około 20% dla pokładu 334/2 oraz do ponad 60% dla 

pokładu 330 (KWK „Murcki”); średnie błędy w pokładzie 334/2 nie przekraczają 10%, 

natomiast w pokładzie 330 przyjmują wartość około 35%; 

− dla zawartości siarki: zakres błędów w blokach od 0 do około 80%; dla bloków 

obliczeniowych o rozmiarze 0,5x0,5 km i większych błędy nie przekraczają zazwyczaj 

40%; średnie błędy interpolacji dla 4 wybranych bloków obliczeniowych wahają się od 

kilku do około 27%; 

− dla zawartości popiołu: znacznie zróżnicowany zakres błędów od 0 do ponad 100%; 

jeszcze akceptowalny zakres błędów z maksymalnymi błędami nie przekraczającymi 

30% zaobserwowano dla pokładu 330 (KWK „Murcki”) dla bloków obliczeniowych 

o rozmiarze 0.5x0.5km i większych; średnie błędy interpolacji dla 4 bloków 

obliczeniowych niezależnie od ich wielkości zazwyczaj znacznie przekraczają 30%, 

wyjątek stanowi zawartość popiołu w pokładzie 330 ze średnimi błędami interpolacji 

przyjmującymi wartość około 15%. 

Wiarygodność interpolacji parametrów złożowych węgla kamiennego teoretycznie 

uzależniona jest od intensywności zmienności parametru liczbowo wyrażonej przez wartości 

parametrów modeli teoretycznych (wariancji zmienności lokalnej C  i przestrzennej C) oraz od 

wielkości udziału składników losowego i nielosowego w strukturze zmienności parametru. 

Celem określenia wpływu tych parametrów na dokładność interpolacji parametrów 

jakościowych zbadano korelację pomiędzy wielkością średniego względnego błędu interpolacji 

w bloku obliczeniowym oraz wartościami parametrów C , C oraz udziałem wskaźnika 

nielosowego w  wyznaczonym z geostatystycznych modeli stosownie do rozmiarów bloków 

(tabelaryczne zestawienie wartości parametrów przedstawiono na załączniku 20). Wartości 

współczynników korelacji liniowej r wskazują, iż w największym stopniu wiarygodność 

interpolacji uzależniona jest od wskaźnika udziału nielosowego składnika w zmienności 

parametru w  oraz wariancji zmienności przestrzennej C (tab.  12.1). 

0

0

N

N

Należy zaznaczyć, iż w praktyce jedynie w odniesieniu do zawartości popiołu stwierdza 

się istotne korelacje wiążące błędy interpolacji z udziałem nielosowego składnika zmienności 

i wariancją zmienności przestrzennej. W pozostałych przypadkach stwierdzone korelacje są 

bardzo słabe, ze współczynnikiem korelacji liniowej nie przekraczającym 0,5. Uzyskane wyniki 

należy jednak zweryfikować przez powtórzenie analizy korelacyjnej dla większych zbiorów 

danych i większej liczby pokładów. 

 

Tab. 12.1. Zestawienie wartości współczynników korelacji liniowej r między średnimi wartościami 
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rzeczywistych względnych błędów interpolacji blokowej εAR i błędów absolutnych εA a parametrami 

geostatystycznymi modeli zmienności i wskaźnikiem udziału składnika nielosowego wN

Zawartość siarki 

r )(blokARε )(blokAε  

C0 -0,04 0,27 
C (blok) -0,27 -0,31 
wN (blok) -0,15 -0,28 

Zawartość popiołu 

r )(blokARε )(blokAε  

C0 0,41 0,49 
C (blok) -0,59 -0,30 
wN (blok) -0,81 -0,55 
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Objaśnienia: )(blokARε )(blokAε – średni rzeczywisty absolutny względny błąd interpolacji w blokach,  – średnia 

różnic między oszacowaną i rzeczywistą średnią wartością parametru w bloku obliczeniowym, C  – wariancja 

zmienności lokalnej parametru, C (blok) – wariancja zmienności przestrzennej odpowiadająca rozmiarowi bloku 

obliczeniowego, w  (blok) - wskaźnik udziału składnika nielosowego odpowiadający rozmiarowi bloku obliczeniowego, 

w  – wskaźnik maksymalnego udziału składnika nielosowego 

0

N

N

 

Zaskakująco niska wiarygodność szacowania średnich wartości parametrów złożowych 

w blokach skłoniła do dokonania porównania interpolacji blokowej i interpolacji punktowej. 

W tym celu porównano prezentowane w niniejszym rozdziale średnie rzeczywiste względne 
błędy interpolacji w blokach )(BARε  ze średnimi rzeczywistymi względnymi błędami interpolacji 

punktowej )(PARε  wykonanej na podstawie otworów wiertniczych a testowanej na zbiorze 

danych z wyrobisk górniczych10. Przedstawione w tabeli 12.2 zestawienie średnich błędów 

interpolacji pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

− interpolacja punktowa i blokowa miąższości badanych pokładów cechuje się 

porównywalną wiarygodnością; uzyskany wynik można uznać za zaskakujący 

zważywszy na zasadę regresu dokładności oszacowań przy zmniejszających się 

wielkościach bloków obliczeniowych, 

− w przypadku zawartości siarki i zawartości popiołu szacowanie średnich wartości 

parametrów w blokach odznacza się wyższą wiarygodnością w porównaniu 

z interpolacją punktową; średnie błędy interpolacji w blokach są zazwyczaj o połowę 

a czasami nawet kilkakrotnie mniejsze w porównaniu z błędami szacowania w punktach. 

Pomimo tego, że rzeczywiste błędy interpolacji blokowej są zazwyczaj znacznie niższe 

od błędów szacowania parametrów w punktach to ich wartości szczególnie w przypadku 

parametrów jakościowych są nadal wysokie, ze średnimi błędami dochodzącymi do 50%. W tej 

sytuacji ważna jest właściwa prognoza wielkości błędu oszacowania. Porównanie relatywnych 

                                                           
10 dla porównania interpolacji punktowej i blokowej wykorzystano wyniki badania wiarygodności szacowania wartości 
w punktach wykonane w rozdziale 10.1 
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rzeczywistych błędów interpolacji oraz błędów prognozowanych przez procedurę krigingu 

zwyczajnego dostarcza jednak mało optymistycznych wniosków. W przypadku niskich wartości 

błędów interpolacji obserwuje się zazwyczaj przeszacowanie prognozowanego błędu krigingu 

względem błędu rzeczywistego natomiast dla dużych wartości błędów stwierdza się z reguły 

odwrotną relację, co znacznie podważa zaufanie do dokonanej prognozy błędów interpolacji 

(rys. 12.2). 
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Tab. 12.2. Średnie rzeczywiste względne błędy szacowania parametrów złożowych węgla kamiennego w punktach )(PARε  i blokach obliczeniowych )(BARε ; 

semiwariogramy i modele geostatystyczne parametrów dla danych wiertniczych (OW) i górniczych (WG) 

Kriging blokowy 

P
a
ra

m
e
tr

 

Z
ło
że

 

P
o

k
ła

d
 Kriging 

punktowy 

)(PARε   

[%] 

Rozmiar 
bloku [km] 

)(BARε  

[%] 

Semiwariogram  
i model geostatystyczny  

(γ(h)=C0+C sph (h/a)) 

 
wN(OW)/wN(WG)

[%] 
 

2,0x2,0 32,2 

1,0x1,0 35,3 

0,5x0,5 34,4 

330 35,0 

0,2x0,2 35,6 
 

96,3 / 88,5 

2,0x2,0 11,2 

1,0x1,0 10,8 

0,5x0,5 11,2 

M
ią
żs

zo
ść

  
M

 [
m

] 

K
W

K
 M

u
rc

ki
 

334/2 12,3 

0,2x0,2 12,2 
 

51,6 / 84,4 

2,0x2,0 11,2 

1,0x1,0 15,2 

0,5x0,5 15,5 
330 35,0 

0,2x0,2 27,5 
 

79,3 / 50,0 

2,0x2,0 16,6 

1,0x1,0 20,4 

0,5x0,5 12,8 

K
W

K
 M

u
rc

ki
 

334/2 48,6 

0,2x0,2 26,7 
 

25,5 / 28,9 

2,0x2,0 3,0 

1,0x1,0 3,3 

0,5x0,5 5,9 

Z
a
w

a
rt

o
ść

 s
ia

rk
i 
 

S
tr  

[%
] 

K
W

K
 P

ia
st

 

207 18,0 

0,2x0,2 19,2 
 

27,3 / 40,0 

2,0x2,0 15,8 

1,0x1,0 15,3 

0,5x0,5 6,4 
330 47,0 

0,2x0,2 15,9  
 

 
87,5 / 67,3 

2,0x2,0 28,1 

1,0x1,0 34,9 

0,5x0,5 47,7 

K
W

K
 M

u
rc

ki
 

334/2 59,9 

0,2x0,2 56,5 
 

53,3 / 50,0 

2,0x2,0 44,7 

1,0x1,0 44,0 

0,5x0,5 45,6 

Z
a
w

a
rt

o
ść

 p
o

p
io
łu

  
A

r  
[%

] 

K
W

K
 P

ia
st

 

207 53,0 

0,2x0,2 42,3 
 

 
29,0 / 23,1 

 

Objaśnienia: w , w  – odpowiednio wskaźnik udziału nielosowego składnika w strukturze zmienności dla danych z otworów wiertniczych (OW) i wyrobisk górniczych (WG) N(OW) N(WG)
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12.2. Wiarygodność interpolacji blokowej metodami krigingu 

indykatorowego i probabilistycznego 

Jak wykazano w poprzednim podrozdziale, interpolacja blokowa wykonana metodą 

krigingu zwyczajnego, szczególnie w przypadku parametrów jakościowych, cechuje się niską 

wiarygodnością z rzeczywistymi błędami interpolacji często znacznie przekraczającymi 50%. 

W tej sytuacji zasadne jest przeprowadzenie, analogicznie jak w przypadku krigingu 

zwyczajnego, przybliżonej oceny dokładności interpolacji blokowej wykonanej bardziej 

zaawansowanymi technikami geostatystycznymi: metodami krigingu indykatorowego 

i probabilistycznego11. Badanie przeprowadzono dla miąższości pokładu 330 w obszarze 

złożowym KWK „Murcki”. Szacowanie średnich wartości parametru wykonano dla bloków 

kwadratowych o bokach równych 2.0, 1.0, 0.5 i 0.2 km zlokalizowanych w 4 obszarach. 

Procedurę interpolacyjną przeprowadzono dla różnych wariantów ilości punktów opróbowań, 

uwzględnionych w szacowaniu. Lokalizację punktów opróbowań pokładu na tle bloków 

obliczeniowych i okręgów zliczania danych przedstawiono na załączniku 16.2A. Identycznie jak 

w przypadku krigingu zwyczajnego, wielkości średnie oszacowane na podstawie otworów 

wiertniczych porównano z wartościami określonymi w oparciu o rozpoznanie górnicze (ze 

względu na kilkakrotnie gęstszą sieć opróbowania traktowano je jako bliskie rzeczywistej 

średniej miąższości pokładu w bloku). Zastosowanie procedury krigingu indykatorowego 

i probabilistycznego, zarówno dla zbioru stanowiącego podstawę interpolacji (rozpoznanie 

wiertnicze) jak również dla danych z wyrobisk górniczych (zbiór testowy) wymagało 

uprzedniego wykonania semiwariogramów indykatorowych I(c ) dla przetransformowanego 

zbioru danych, semiwariogramów dla zmiennej U oraz cross-semiwariogramów I(c )xU 

(zał. 9.1-9.10

l

l

12).  

Graficzne porównanie wiarygodności szacowania średniej miąższości pokładu 330 

w blokach wykonanego metodami krigingu indykatorowego i probabilistycznego w na tle 

dokładności interpolacji blokowej przeprowadzonej metodą krigingu zwyczajnego 

przedstawiono na załączniku 21. Wartości rzeczywistych względnych błędów interpolacji 

blokowej w 4 badanych obszarach dla trzech zastosowanych metod przyjmują zbliżone 

wartości. W przypadku wszystkich metod obserwuje się ponadto podobną tendencję rozkładu 

błędów przy zastosowaniu do szacowania średniej miąższości w bloku różnych ilości danych 

pomiarowych. Zastosowanie zaawansowanych procedur geostatystycznych, jakimi są kriging 

indykatorowy i probabilistyczny, nie wpływa zatem na podwyższenie wiarygodności interpolacji 

blokowej. Argument w postaci zbliżonych wyników szacowania średnich wartości w blokach 

obliczeniowych trzema metodami jednoznacznie przemawia na korzyść najmniej 

pracochłonnego krigingu zwyczajnego. 

                                                           
11 podstawy teoretyczne metod w rozdziale 7.3.2 
12 ze względu na ograniczony zakres objętościowy pracy semiwariogramów dla zbioru testowego nie zamieszczono 
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13. OCENA MOŻLIWOŚCI PROGNOZOWANIA ZASOBÓW I PARAMETRÓW 

JAKOŚCIOWYCH WĘGLA POZA OBSZARAMI ZAGOSPODAROWANYMI 

W rozdziałach 10.1 i 12 zbadano wiarygodność szacowania wartości podstawowych 

parametrów złożowych węgla kamiennego w punktach i ich średnich wartości w blokach 

w oparciu o informacje pochodzące z rozpoznania wiertniczego. Testowanie dokładności 

interpolacji przeprowadzono w punktach opróbowania pokładów próbkami bruzdowymi 

w wyrobiskach górniczych. Ich lokalizacja zazwyczaj pokrywała się z obszarem rozpoznanym 

wiertniczo. W przypadku metod geostatystycznych, które bazują na znajomości struktury 

zmienności parametru, występowaniu autoskorelowania wartości parametru na odległości 

równej zasięgowi semiwariogramu a, uzasadnione wydaje się ekstrapolowanie informacji 

o wartościach parametrów na nierozpoznane obszary przyległe. Prognozowanie wartości 

parametrów w obszarach przylegających do obszarów rozpoznanych wydaje się racjonalne 

i uzasadnione maksymalnie do odległości równej zasięgowi semiwariogramu a. Niezbędna jest 

jednak praktyczna weryfikacja powyższych przesłanek teoretycznych. 

Ocenę możliwości przenoszenia informacji o wartościach parametrów z obszarów 

rozpoznanych na obszary przyległe wykonano dla następujących parametrów i obszarów 

złożowych: 

− ekstrapolacja informacji o zawartości popiołu w pokładzie 209 z obszaru KWK „Piast” 

(dane z otworów wiertniczych) na sąsiadujący obszar złożowy KWK „Janina” (kontrola 

wiarygodności prognozy wartości parametru w punktach rozpoznania wiertniczego), 

− szacowanie miąższości pokładu 209 w niezagospodarowanym obszarze złożowym 

„Wisła I-II” na podstawie danych otworowych z sąsiedniego obszaru złożowego „Wisła 

Północ” i na odwrót; punkty testowe stanowiły otwory wiertnicze zlokalizowane 

w obszarze objętym ekstrapolacją; możliwości prognozy miąższości pokładu 

w obszarach przyległych skontrolowano również przez wykreślenie syntetycznej 

izoliniowej mapy miąższości na podstawie danych z obu obszarów złożowych 

a następnie porównano ją z mapami wykreślonymi poprzez ekstrapolację informacji 

o miąższości pokładu na obszar sąsiedni. 

 

 Nielosowy składnik w strukturze zmienności miąższości pokładu 209 w obszarach 

„Wisła I-II” i „Wisła Północ” występuje do odległości 10 km(13. W tej sytuacji duży zasięg 

semiwariogramów umożliwia przeniesienie informacji z obszaru rozpoznanego na cały przyległy 

obszar, który traktowano jako testowy (zał. 22). Semiwariogram obliczony dla zawartości 

popiołu w pokładzie 209 w obszarze złożowym KWK „Piast” cechuje się znacznie mniejszym 

zasięgiem wynoszącym 1,8 km, natomiast punkty testowe zlokalizowane w sąsiadującym 

obszarze KWK Janina występują nawet w odległości około 10km od granicy obszarów 

(rys. 13.1). Pomimo tego, że ekstrapolacja metodą krigingu uzasadniona jest na odległość nie 

większą od zasięgu semiwariogramu, szacowanie wartości parametru wykonano we wszystkich 

                                                           
13 w rozdziale wykorzystano parametry modeli teoretycznych dopasowanych do semiwariogramów empirycznych 
przedstawione w rozdziale 9.1 
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punktach testowych niezależnie od ich położenia względem podstawowego obszaru 

szacowania. Miało to na celu potwierdzenie zasadności ekstrapolacji wyłącznie w sytuacji i na 

odległość występowania wyraźnej autokorelacji w wartościach parametru. W przeciwnym razie 

w miarę oddalania od obszaru, z którego odbywa się ekstrapolacja wielkości błędów 

interpolacji powinny w zauważalny sposób wzrastać. 

 

 

Rys. 13.1. Mapa izoliniowa zawartości popiołu w pokładzie 209 w obszarach KWK „Piast” i KWK Janina 

wykonana na podstawie danych wiertniczych zlokalizowanych w KWK „Piast” oraz mapa izoliniowa błędów 

interpolacji wykreślona na podstawie wartości rzeczywistych względnych błędów interpolacji w punktach 

testowych zlokalizowanych w obszarze KWK Janina 

Objaśnienia: 1 – punkt testowania zawartości popiołu w obszarze objętym ekstrapolacją; wielkość rzeczywistego 

względnego błędu interpolacji w punkcie testowym, 2 – punkt zbioru danych wiertniczych stanowiącego podstawę 

interpolacji, 3 – izolinie zawartości popiołu, 4 – izolinie rzeczywistych względnych błędów interpolacji w obszarze 

objętym ekstrapolacją 

 

W punktach testowych zlokalizowanych w obszarach objętych ekstrapolacją określono 

wielkości względnych rzeczywistych absolutnych błędów interpolacji εAR (tab. 13.1). Rozkład 

wielkości względnych błędów interpolacji w obszarach przyległych przedstawiono również w 

formie map izoliniowych wykreślonych metodą minimalnej krzywizny (rys. 13.1, zał. 22). 

Średnie błędy interpolacji w punktach testowych zlokalizowanych w obszarze objętym 

ekstrapolacją przyjmują akceptowalne wartości nie przekraczające 30%.  
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Tab. 13.1. Zestawienie wielkości błędów interpolacji i błędów krigingu w punktach testowych w obszarze 

objętym ekstrapolacją 

N εAR [%] σKR [%] 

min max min max OP  OT Parametr 
OP OT 

qL qU

śr 
qL qU

śr 

0,4 194,5 23,0 39,1 Wisła I-II  Wisła 
Północ 

42 29 
5,8 30,8 

25,0 
28,2 34,8 

31,9 

0,6 432,3 20,3 49,0 Wisła Północ  
Wisła I-II 

Miąższość [m] 

29 42 
3,8 20,6 

29,9 
31,4 43,3 

36,7 

0,1 86,7 37,6 63,8 KWK „Piast”  KWK 
„Janina” 

Zawartość 
popiołu [%] 

60 16 
6,4 50,4 

28,1 
42,1 53,2 

49,4 

Objaśnienia: OP – obszar podstawowy interpolacji, OT – obszar testowy, ekstrapolacja wartości parametru z obszaru 

podstawowego, N – liczba punktów opróbowania, εA – rzeczywisty absolutny błąd interpolacji w punkcie testowym (wz. 

7.21), σKR – względny błąd krigingu (wz. 7.17), min, max, śr – odpowiednio minimalna, maksymalna i średnia wartość 

błędu, qL – kwartyl dolny, qU – kwartyl górny 

 

Pewne zastrzeżenia wzbudzają skrajnie wysokie wartości maksymalnych rzeczywistych 

błędów względnych. Jednak już zakres ich wielkości wyznaczony przez dolny i górny kwartyl 

przybiera akceptowalne wartości od kilku do około 50%. Wyniki testowania wiarygodności 

ekstrapolowania informacji na obszary sąsiednie w porównaniu z wynikami interpolacji 

punktowej przedstawionymi w rozdziale 10.1 są zadziwiająco dobre. W przypadku miąższości 

pokładów interpolacja punktowa była obciążona średnimi rzeczywistymi błędami od kilkunastu 

do około 35%, natomiast zawartości popiołu od około 40 do nawet 120%. Odnotowane 

porównywalne wielkości błędów w przypadku interpolacji i ekstrapolacji parametrów złożowych 

są wystarczającym argumentem pozwalającym na rozszerzenie obszaru szacowania również na 

obszary sąsiednie. Pozostaje pytanie o odległość, na jaką takie postępowanie może być 

stosowane. Teoretycznie procedura ekstrapolacji wykonana metodami geostatystycznymi 

uzasadniona jest w przypadku, gdy w zmienności parametru stwierdzono istnienie nielosowego 

składnika zmienności i jedynie na odległość, na jakiej obserwuje się skorelowanie obserwacji. 

Wykonane przeniesienie informacji na większą odległość niż zasięg semiwariogramu 

(ekstrapolacja informacji o zawartości popiołu z obszaru KWK „Piast” na obszar KWK „Janina”) 

nie dało na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wprawdzie błędy interpolacji w punktach 

testowych usytuowanych w odległości większej od zasięgu semiwariogramu nie odznaczają się 

gorszymi wynikami, a niejednokrotnie obserwuje się sytuację odmienną, mimo wszystko 

należy je traktować jako wyłącznie przypadkowe. Zagadnienie maksymalnej dozwolonej 

odległości ekstrapolacji wymaga przeprowadzenia dalszych badań. 

Zademonstrowana możliwość rozszerzenia obszaru objętego interpolacją punktową na 

obszar otaczający sugeruje, iż dobrych rezultatów ekstrapolacji można się również spodziewać 

w przypadku szacowania średnich wartości parametrów złożowych w blokach obliczeniowych. 

Brak możliwości zweryfikowania tej tezy, ze względu na niedostateczne rozpoznanie pokładów 

w obszarach objętych ekstrapolacją spowodowało, że tej próby zaniechano. 
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W rozdziale 10.3 zwrócono uwagę, że kriging zwyczajny nie zawsze prawidłowo 

prognozuje wielkości błędów interpolacji. W tej sytuacji kontrola możliwości przewidywania 

wielkości błędów w przypadku ekstrapolacji wartości parametrów na obszary przyległe ma 

przypuszczalnie wyłącznie formalny charakter a wynik będzie również negatywny. Wyniki 

porównania w punktach testowych wartości rzeczywistych względnych błędów interpolacji εAR 

z błędami prognozowanymi przez kriging zwyczajny σKR dla trzech analizowanych w niniejszym 

rozdziale obszarów przedstawiono w tabeli 13.1. Zakresy wartości względnych błędów krigingu 

w punktach testowych są każdorazowo znacznie węższe w porównaniu z zakresami 

rzeczywistych względnych błędów interpolacji. Niepoprawne prognozowanie błędów interpolacji 

parametrów złożowych potwierdzają wykresy rozrzutu błędów krigingu i błędów rzeczywistych 

wskazujące na brak korelacji pomiędzy nimi (rys. 13.2). Do podobnych wniosków skłania 

również wizualne porównanie histogramów błędów stwierdzonych i prognozowanych 

w punktach testowych (rys. 13.2). 

Reasumując, wyniki przedstawione w rozdziale jednoznacznie dopuszczają możliwość 

szacowania wartości miąższości i zawartości popiołu w obszarach przyległych do obszarów 

rozpoznanych. Kwestią otwartą, niedostatecznie zbadaną jest maksymalna odległość, na którą 

ekstrapolacja jest dopuszczalna. Z rezerwą należy natomiast odnosić się do prognozowanych 

przez procedurę krigingu błędów interpolacji, ponieważ ich wartości zazwyczaj są znacznie 

zaniżane. 
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Rys. 13.2. Wykresy rozrzutu i histogramy względnych błędów interpolacji (εAR) i relatywnych błędów 

krigingu (σKR) w punktach testowych – ekstrapolacja wartości parametrów złożowych na obszary 

sąsiadujące 

Objaśnienia: M – miąższość pokładu, Ad – zawartość popiołu, r – współczynnik korelacji liniowej 
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14. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE STRUKTURY ZMIENNOŚCI 

PARAMETRÓW ZŁOŻOWYCH POKŁADÓW WĘGLA KAMIENNEGO 

WSCHODNIEJ CZĘŚCI GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO 

Hipoteza o istnieniu związku między modelami semiwariogramów opisujących 

zmienność parametrów pokładów węgla z wykształceniem tych pokładów, w szczególności 

w zależności od zróżnicowania facjalnego, przedstawiona została w artykule „Geological 

background for geostatistical models” (Nieć, Mucha, Kokesz 1988). Autorzy sugerowali, iż 

przebieg semiwariogramów empirycznych może zostać wyjaśniony przez analizę procesów 

geologicznych prowadzących do powstania złoża, jednocześnie wskazali oni na potrzebę 

głębszego analizowania problemu i intensywnych poszukiwań zależności między 

wykształceniem złoża a modelem jego zmienności. Dalsze badania w tym kierunku dotychczas 

nie zostały podjęte. 

Głównym celem prezentowanych w tym rozdziale badań było poszukiwanie związku 

pomiędzy wykształceniem pokładów a formą semiwariogramów empirycznych opisujących 

zmienność jego parametrów złożowych. Założono, że badania mogą być pomocne przy 

wyborze modelu semiwariogramu i wartości parametrów tego modelu, w przypadku gdy 

ograniczona liczba danych pomiarowych uniemożliwia obliczenie wiarygodnych 

semiwariogramów empirycznych charakteryzujących strukturę zmienności parametrów 

złożowych. Jakościowe i ilościowe określenie istniejącej relacji między wykształceniem złoża 

a formą semiwariogramów empirycznych może dostarczyć wspomagających informacji na 

temat warunków formowania się złoża. Uzasadnia to potrzebę wnikliwej analizy struktury 

zmienności parametrów, poszukiwanie matematycznego modelu struktury zmienności złoża 

i powiązanie go z budową geologiczną złoża. 

 

Poszukiwanie zależności między budową i wykształceniem pokładów węgla a strukturą 

zmienności opisujących je parametrów złożowych przeprowadzono dla fragmentów 

następujących pokładów węgla: 

− pokład 207, KWK „Piast”: ściany 245-247 oraz ściany 338-339,  

− pokład 405/1, KWK „Brzeszcze”: ściana 107, 

− pokład 206/1-2, KWK „Piast”: ściany 645-647. 

 

Wybór obszarów badań podyktowany był odmiennym wykształceniem pokładów 

(różniących się miąższością, udziałem przerostów, obecnością zaburzeń sedymentacyjnych), 

dużym zróżnicowaniem wartości parametrów złożowych (miąższości i parametrów 

jakościowych) oraz dobrym rozpoznaniem pokładów węgla w granicach kopalń. 

Badania obejmowały: 

• opisową i statystyczną charakterystykę wybranych pokładów w obrębie 

badanych ścian eksploatacyjnych, 
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• geostatystyczny opis zmienności pokładów (miąższości pokładu bez przerostów 

i z przerostami, grubości przerostów oraz parametrów jakościowych) w obrębie 

badanych ścian eksploatacyjnych za pomocą semiwariogramów uśrednionych, 

• badanie zróżnicowania kierunkowego struktury zmienności miąższości pokładu 

bez przerostów i z przerostami oraz grubości przerostów, 

• poszukiwanie powiązań i określenie relacji między geostatystycznym modelem 

struktury zmienności parametrów złożowych a formą i wykształceniem 

pokładów. 

 

Pokład 206/1-2 (KWK „Piast”) 

 

Do badań wytypowano fragment pokładu o powierzchni około 0,5 km2 (ściany 645-

647), leżący w obrębie partii III (zachodnia część KWK „Piast”). Składający się z 2 ław pokład 

rozdziela się w tym obszarze na pokłady 206/1 i 206/2. Pomiędzy pokładami występuje 

przerost łupka ilastego o miąższości od 0,05 do 0,75 m, ponadto w pokładzie 206/1 występuje 

przerost łupka węglowego lub ilastego o miąższości od 0 do 0,5 m. Miąższość  pokładu 206/1-2 

w partii III wynosi od 1,2 m do 2,3 m, a jego zmienność jest mała ze współczynnikiem 

zmienności v=8%. W pokładzie występują uskoki o zrzutach od ok. 1,0 m do ok. 3,0 m. Spąg 

pokładu zalega na głębokości od –160,0 m do ok. –150,0 m npm. Zaleganie pokładu jest 

regularne, rozciągłość generalnie o kierunku N – S, upad na E pod kątem ok. 0 - 3°. 

 

Pokład 207 (KWK „Piast”) 

 

Pokład 207 jest jednym z najzasobniejszych i najbardziej stabilnych pokładów kopalni 

„Piast”. Rozciągłość pokładu biegnie wzdłuż linii NW - SE, upad w kierunku NE wynosi od 0 do  

3o. 

Wytypowany do badań fragment pokładu leży w południowo-zachodniej części obszaru 

górniczego „Piast” i obejmuje wyeksploatowane ściany 245, 246, 247, 338 i 339 (rys. 14.1). 

Sąsiedztwo 5 ścian eksploatacyjnych i jednocześnie relatywnie dość duża liczebność punktów 

pomiaru miąższości w wyrobiskach górniczych pozwoliło na analizę struktury zmienności 

łącznie dla wszystkich ścian, a także dodatkowo indywidualnie dla ścian 245-247 i ścian 338-

339 (rys. 14.1). Powierzchnia obszarów badań waha się od około 0,4 do 0,9 km2. 

Miąższość pokładu 207 w obszarze objętym badaniami waha się od 1,65 do 3,80 m, 

średnio 3,1 m. Zmienność miąższości pokładu jest mała zarówno w ujęciu z przerostami jak 

i bez przerostów, ze współczynnikiem zmienności wynoszącym około 8,5%. Pokład jest dość 

jednorodny, jedynie lokalnie występuje w nim cienki przerost łupka węglowego o grubości do 

0,03 m. Największe zmiany miąższości pokładu występują w sąsiedztwie uskoków oraz 

związane są z wymyciami w stropie pokładu. W stropie pokładu zalega warstwa piaskowca, 

rzadziej łupka ilastego, natomiast w spągu pokładu występuje najczęściej łupek ilasty. 
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Rys. 14.1. Lokalizacja punktów pomiaru miąższości oraz linii przekrojowych w pokładzie 207 KWK „Piast” 

 

 

Pokład 405/1 (KWK „Brzeszcze”) 

 

Pokład 405/1 jest jednym z trzech (oprócz 510 i 364) podstawowych pokładów kopalni 

„Brzeszcze”. Zaleganie pokładu w granicach KWK „Brzeszcze” jest nieregularne, cechuje się 

lokalnie znaczną zmiennością miąższości. Sumaryczna miąższość pokładu waha się, 

w zależności od partii złoża pomiędzy 2,0 a 4,0 m, w obszarze objętym badaniami, 

o powierzchni około 0,4 km2, od 0,8 do 2,8 m, średnio 2,3 m. Węgiel jest niejednorodny, 

poszczególne ławy węglowe rozdzielone są kilkoma przerostami płonnymi, głównie iłowca 

i syderytów. W obrębie badanej ściany występuje zmienna miąższość przerostów płonnych (od 

0,0 - 0,58 m). Występują również drobne uskoki rzędu 0,1 - 0,5 m. W stropie pokładu zalegają 

iłowce, lokalnie mułowce i piaskowce, natomiast w spągu pokładu występują iłowce 

zapiaszczone i mułowce. Rozciągłość pokładu biegnie wzdłuż linii W-E, upad na północ wynosi 

od 6 - 10o. 
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Tab. 14.1. Podstawowe parametry statystyczne parametrów złożowych w analizowanych częściach 

pokładów 206/1-2 i 207 (KWK „Piast”) oraz 405/1 (KWK „Brzeszcze”) 

STATYSTYKI OPISOWE: pokład 207, ściany 245, 246 i 247 (KWK „Piast”) 

 N  x  min max s2 s 
g1

[-] 
v 

[%] 
MC [m] 146 3,10 2,00 3,80 0,07 0,27 -1,17 8,7 

MC+P [m] 146 3,12 2,00 3,85 0,07 0,27 -1,01 8,7 
MP [m] 146 0,01 0,00 0,30 0,00 0,05 4,58 500,0 
St

r [%] 68 1,31 0,63 2,22 0 0,26 0,82 19,8 
Ar [%] 68 9,84 5,14 16,09 3 1,64 0,46 16,7 

Qi
r [kJ/kg] 68 24594,4 20685,0 26057,0 1080068 1039,3 -1,91 4,2 

STATYSTYKI OPISOWE: pokład 207, ściany 338, 339 (KWK „Piast”) 

 N  x  min max s2 s 
g1

[-] 
v 

[%] 
MC [m] 168 3,05 1,65 3,50 0,07 0,26 -2,42 8,5 

MC+P [m] 168 3,09 1,83 3,53 0,06 0,25 -2,02 8,1 
MP [m] 168 0,04 0,00 0,30 0,00 0,07 1,62 175,0 

STATYSTYKI OPISOWE: pokład 207, ściany 245, 246, 247, 338 i 339 (KWK „Piast”) 

 N  x  min max s2 s 
g1

[-] 
v 

[%] 
MC [m] 314 3,07 1,65 3,80 0,07 0,26 -1,77 8,5 

MC+P [m] 314 3,10 1,83 3,85 0,07 0,26 -1,47 8,4 
MP [m] 314 0,03 0,00 0,30 0,00 0,06 2,39 200,0 

STATYSTYKI OPISOWE: pokład 206/1-2, ściany 645, 646, 647 (KWK „Piast”) 

 N  x  min max s2 s 
g1

[-] 
v 

[%] 
MC [m] 141 1,87 1,20 2,30 0,02 0,15 -0,33 8,0 

MC+P [m] 141 2,29 1,55 3,00 0,05 0,23 -0,30 10,0 
MP [m] 141 0,42 0,05 0,95 0,03 0,18 -0,02 42,9 
St

r [%] 37 0,98 0,61 1,64 0,06 0,24 1,08 24,5 
Ar [%] 37 17,0 7,9 31,9 47,5 6,9 0,69 40,6 

Qi
r [kJ/kg] 37 21922 16722 25260 4903079 2214 -0,78 10,1 

STATYSTYKI OPISOWE: pokład 405/1, ściana 107 (KWK „Brzeszcze”) 

 N  x  min max s2 s 
g1

[-] 
v 

[%] 
MC [m] 100 2,25 0,77 2,83 0,102 0,32 -0,67 14,2 

MC+P [m] 100 2,54 1,3 3,24 0,12 0,34 -0,06 13,4 
MP [m] 100 0,30 0,0 0,58 0,014 0,12 0,42 40,0 

Objaśnienia: MC – miąższość pokładu węgla bez przerostów, MC+P - miąższość pokładu węgla z przerostami, MP – 

grubość przerostów w pokładzie; parametry jakościowe określone dla stanu roboczego kopaliny: St
r – zawartość siarki, 

Ar – zawartość popiołu, Qi
r – wartość opałowa; N – liczba punktów pomiaru miąższości lub punktów opróbowania 

pokładów, x  - średnia arytmetyczna wartość parametru, min – wartość minimalna parametru w zbiorze danych, max 

– wartość maksymalna parametru w zbiorze danych, s2 – wariancja, s - odchylenie standardowe parametru, g1 – 

współczynnik skośności, v – współczynnik zmienności parametru 

 

Opis pokładów w obrębie fragmentów badanych obszarów złożowych dopełniają 

wartości podstawowych parametrów statystycznych miąższości pokładów z przerostem i bez 

przerostu, grubości przerostów oraz podstawowych parametrów jakościowych (tab. 14.1). 

Względna zmienność miąższości pokładów 207 i 206/1-2 z przerostami i bez jest około 2-

krotnie mniejsza od odpowiadających im parametrów pokładu 405/1. Zmienność grubości 

przerostów w wytypowanych do badań pokładach jest zróżnicowana, od dużej w pokładach 

405/1 i 206/1-2 do skrajnie dużej w pokładzie 207. Współczynniki zmienności zawartości siarki 
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w pokładach 206/1-2 i 207 przyjmują wartości bliskie 20%. Zauważalne jest również znaczne 

zróżnicowanie zmienności zawartości popiołu w badanych pokładach od małej w pokładzie 207, 

do dużej w pokładzie 206/1-2. Spośród analizowanych parametrów złożowych najmniejszą 

zmiennością charakteryzuje się wartość opałowa węgla. Współczynniki zmienności wartości 

opałowej węgla badanych pokładów wahają się od około 4 do 10% i świadczą o małej 

zmienności tego parametru. Statystyczne zróżnicowanie parametrów złożowych badanych 

pokładów, m.in. stopień ich zmienności powinno mieć odzwierciedlenie w wartościach 

parametrów modeli teoretycznych dopasowanych do semiwariogramów empirycznych, jak 

również w ich kształcie. 

Dla badanych pokładów obliczono semiwariogramy uśrednione oraz zbadano strukturę 

zmienności miąższości pokładów i grubości sumy przerostów w 4 kierunkach (0o, 45o, 90o 

i 135o licząc od kierunku wyznaczającego wschód, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), 

z tolerancją 30o (zał. 23). Ze względu na niedostateczną liczebność zbiorów danych jak 

również z powodu zdeterminowanych kierunków pomiaru miąższości jedynie wzdłuż linii 

wyrobisk górniczych, nie było możliwe wykonanie semiwariogramów kierunkowych w innych 

kierunkach, w efekcie uniemożliwiło to wykonanie mapy semiwariogramów kierunkowych. 

Lokalizację linii przekrojowych, punktów pomiaru miąższości i miejsc poboru próbek do 

analiz chemicznych, przekroje przez pokłady (wykonane na podstawie materiałów służby 

mierniczo-geologicznej kopalń „Piast” i „Brzeszcze”) oraz semiwariogramy parametrów 

złożowych pokładów 207, 206/1-2 i  405/1 przedstawiono na załącznikach 24-27.  

 

Strukturę zmienności miąższości pokładów węgla z przerostami i bez najczęściej 

odzwierciedla model sferyczny rzadziej wykładniczy lub gaussa, natomiast semiwariogramy 

grubości przerostów w pokładzie aproksymowano zazwyczaj modelami sferycznymi a tylko 

wyjątkowo wykładniczymi.  

Do odległości 300 m (czasami do 700 m) pomiędzy punktami pomiaru miąższości 

pokładów (z przerostami i bez przerostów) w zmienności tego parametru oprócz losowego 

składnika zmienności zazwyczaj występuje składnik nielosowy, a strukturę zmienności można 

przybliżyć modelem sferycznym (pokład 206/1-2), sferycznym lub wykładniczym (pokład 207) 

i gaussa (pokład 405/1). Największy udział składnika nielosowego (wN=30-100%) występuje w 

przypadku miąższości dość nieregularnego, z licznymi przerostami pokładu 405/1. Relatywnie 

mniejsze udziały nielosowego składnika zmienności miąższości cechują pokłady 206/1-2 i 207. 

W przypadku w miarę jednorodnego pokładu 207, można to wiązać z zaburzeniami 

tektonicznymi i znacznymi zmianami miąższości pokładu w sąsiedztwie uskoków a także 

z licznymi wymyciami w stropie pokładu. Dwukrotnie większa zmienność miąższości pokładu 

405/1 względem pokładów 206/1-2 i 207 (wyrażona w wartościach współczynnika zmienności) 

znajduje odzwierciedlenie w znacznie większych wartościach parametrów modeli teoretycznych 

(C0 i C). 

Zmienność miąższości badanych pokładów (z przerostami i bez) na odległościach 

większych od 300 m (czasami do 700 m) między punktami pomiaru jest losowa, co może mieć 

związek z ograniczonym obszarem badań. Wyraźnie zaznaczają się również zróżnicowane 

długości zasięgów semiwariogramów w badanych pokładach dla różnych kierunków badania, 

które jednocześnie charakteryzują się zbliżoną siłą zmienności we wszystkich badanych 
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kierunkach (zbliżona wielkość amplitudy semiwariogramów C+C0 dla poszczególnych 

pokładów). 

Najmniejszą zmienność miąższości węgla w badanych pokładach (z przerostem i bez) 

obserwuje się zazwyczaj w kierunkach zbliżonych do kierunków upadu pokładów (kierunek 90o 

dla pokładu 405/1, kierunki 0o i 45o dla pokładu 207, kierunek 0o dla pokładu 206/1-2). 

Uwidacznia się to w postaci najmniejszych wartości parametru C0, zazwyczaj najdłuższych 

zasięgach semiwariogramów oraz największych udziałach składnika nielosowego wN w 

całkowitej zmienności parametru w odniesieniu do semiwariogramów dla pozostałych badanych 

kierunków. 

Największą zmienność, często o charakterze zbliżonym do losowego (niewielki udział 

składnika nielosowego lub jego brak) lub zaznaczającą się w znacznie krótszym zasięgu 

semiwariogramu w stosunku do semiwariogramu dla kierunku upadu pokładu, zaobserwowano 

w kierunku zbliżonym do rozciągłości pokładu. W przypadku pokładu 207 jest to kierunek 135o 

lub 90o, natomiast dla pokładu 206/1-2 kierunek 90o. Podobnej zależności nie zaobserwowano 

dla pokładu 405/1, w przypadku którego do odległości około 300 m między punktami 

opróbowania nie obserwuje się istotnych różnic między semiwariogramami w kierunkach: 0o, 

45o i 135o, na większych odległościach siła zmienności w tych kierunkach nieznacznie się 

różnicuje. Obraz struktury zmienności na semiwariogramach może być jednak zafałszowany 

przez niewielką liczebność punktów pomiaru miąższości tego pokładu. 

Semiwariogramy miąższości węgla pokładów 207 i 405/1 w badanych kierunkach są 

porównywalne z odpowiadającymi im semiwariogramami miąższości pokładów z przerostami. 

Zbliżony charakter zmienności miąższości z przerostami i bez ujawnia się w podobnych 

przebiegach semiwariogramów i ich zasięgach dla poszczególnych kierunków badania. 

Semiwariogramy różnią się natomiast siłą zmienności wyrażoną przez parametry 

dopasowanych do nich modeli teoretycznych, w zależności od ilości, grubości i stopnia 

zmienności przerostów. Podobnej relacji nie zaobserwowano w przypadku pokładu 206/1-2. 

Jako przykład można podać semiwariogram wykonany dla kierunku zbliżonego z kierunkiem 

upadu tego pokładu, gdzie rozpatrując miąższość pokładu bez przerostów charakteryzował się 

on najdłuższym zasięgiem w stosunku do pozostałych semiwariogramów kierunkowych, 

natomiast już dla miąższości pokładu z przerostami zasięg semiwariogramu w tym kierunku 

jest najkrótszy z rozpatrywanych. 

Podobną relację odnośnie charakteru zmienności jak w przypadku miąższości pokładów 

(bez i z przerostami) zaobserwowano dla grubości przerostów: najmniejsza zmienność 

grubości przerostów występuje w kierunku upadu pokładu, natomiast największa w kierunku 

zgodnym z rozciągłością pokładu. 

Poszukiwanie związku między wykształceniem pokładów 206/1-2 i 207 a strukturą 

zmienności ich parametrów jakościowych jest utrudnione, ze względu na niedostateczną 

liczebność zbiorów danych. Nielosowy składnik w strukturze ich zmienności zaznacza się 

w niewielkim stopniu. Wiarygodność semiwariogramów w szczególności na małych 

odległościach między punktami opróbowania jest wątpliwa z uwagi na małą ilość par punktów 

uwzględnionych przy obliczeniu semiwariogramu. Z powyższych względów zmienność 

parametrów jakościowych we fragmentach badanych pokładów uznano za losową (zał. 24, zał. 

26). 
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Związek pomiędzy wykształceniem pokładów węgla a strukturą ich zmienności 

wyrażoną przez modele teoretyczne dopasowane do semiwariogramów empirycznych ich 

miąższości jest bezsporny. Uwidacznia się on zarówno w zróżnicowanych typach modeli 

teoretycznych jak również w odmiennych wartościach ich parametrów. Jednak pomimo 

pozornej dużej stałości pokładowych złóż węgla kamiennego, obserwuje się dużą ich zmienność 

na małych odległościach. Możliwości wnioskowania o strukturze zmienności parametrów 

złożowych pokładu w przypadku niedostatecznej liczebności zbiorów danych oraz wyjaśnienie 

genezy pokładu na podstawie znajomości modeli teoretycznych struktury zmienności 

opisujących go parametrów są zatem trudne do zrealizowania.  

Przedstawione w tym rozdziale badania należy ostatecznie uznać wyłącznie za próbę 

uchwycenia zależności między formą wykształcenia pokładów i geostatystycznymi modelami 

struktury zmienności opisujących je parametrów złożowych. Niepewna i jedynie orientacyjna 

wydaje się również przedstawiona interpretacja wyników. Podjęta praca pozwoliła jednak 

wyłonić szereg trudności w poszukiwaniu teoretycznie występującego związku, które pojawiły 

się dopiero w trakcie realizacji zadania. Wśród nich należy wymienić m.in. niedostateczną 

liczebność i niejednorodność zbiorów danych zaakcentowaną już we wcześniejszych rozdziałach 

pracy. Utrudniona i jednocześnie z powyższych względów obarczona poważnymi błędami może 

być taka analiza dla całych obszarów złożowych. Niemniej jednak przedstawione badania w 

lokalnej skali obserwacji takowy związek między strukturą zmienności i formą wykształcenia 

pokładów potwierdzają, dlatego zasadna wydaje się kontynuacja badań w tym kierunku. 
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15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

15.1. Wnioski o charakterze poznawczym 

 

A. Struktura probabilistyczna zmienności parametrów złożowych 

 

1. Wśród analizowanych parametrów złożowych pokładów węgla kamiennego zmienność ich 

miąższości waha się w najszerszych granicach: od małej zmienności w obszarach 

rozpoznanych górniczo, poprzez najczęściej przeciętną zmienność pokładów krakowskiej 

serii piaskowcowej, aż do dużej zmienności miąższości pokładów serii mułowcowej 

(rozpoznanie wiertnicze). W świetle rozpoznania wiertniczego zbliżonym zakresem 

zmienności charakteryzują się: zawartość siarki i zawartość popiołu. Współczynniki 

zmienności wymienionych parametrów przyjmują generalnie wartości z przedziału: 20 – 

80%, co pozwala określić ich zmienność w sensie klasyfikacji Baryszewa jako przeciętną 

lub dużą. Na tle tych parametrów wartość opałowa wyróżnia się mała zmiennością ze 

współczynnikiem zmienności nie przekraczającym 15%. 

Z uwagi na mniejszą liczbę oznaczeń zawartości siarki i popiołu niż pomiarów miąższości 

pokładu należy się liczyć z faktem, że dokładność oszacowania wartości parametrów 

jakościowych będzie mniejsza od dokładności szacowania miąższości pokładów 

i w konsekwencji zasobów węgla. 

 

2. Zmienność miąższości pokładów i wartości opałowej określona dla partii pokładów 

rozpoznanych opróbowanymi wyrobiskami górniczymi jest wyraźnie mniejsza niż dla całych 

pokładów rozpoznanych wielokrotnie rzadszą siecią otworów. Może to świadczyć 

o niejednorodności rozmieszczenia wartości tych parametrów w skali rozpatrywanych 

pokładów. 

Prawidłowości tej nie stwierdza się natomiast w przypadku zawartości siarki i popiołu, dla 

których zagęszczenie sieci opróbowania, związane z przejściem od opróbowania rdzeni 

wiertniczych do opróbowania wyrobisk górniczych, prowadzi jedynie do nieznacznego 

(kilkuprocentowego) obniżenia współczynników zmienności. 

 

3. Badanie rozkładów prawdopodobieństwa analizowanych parametrów złożowych wykazało, 

że na ogół cechują się one słabą asymetrią i tylko sporadycznie umiarkowaną lub dużą. 

Można więc oczekiwać, że właściwą geostatystyczną charakterystykę struktury ich 

przestrzennego zróżnicowania w pokładach zapewnią klasyczne semiwariogramy 

Matherona. 

 

 

B. Struktura zmienności przestrzennej parametrów złożowych 

 

1. W zdecydowanej większości przebadanych przypadków w strukturze zmienności 

parametrów złożowych obok składnika losowego zaznacza się z mniejszą lub większą siłą 

nielosowy składnik zmienności wyrażający występowanie prawidłowości zmian. 
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Największy udział składnika nielosowego stwierdzono w strukturze zmienności miąższości, 

dla której zazwyczaj przekracza 60%. Parametry jakościowe węgla kamiennego (zawartość 

siarki i popiołu oraz wartość opałowa) charakteryzują się zbliżonym zakresem udziału 

składnika nielosowego, który z reguły przyjmuje wartości z przedziału od około 25% do 

50%. W praktyce oznacza to, że zastosowanie geostatystycznej procedury krigingu do 

szacowania średnich miąższości pokładów (i zasobów) węgla będzie cechować się znacznie 

wyższą efektywnością niż jej zastosowanie do szacowania parametrów opisujących jakość 

węgla. 

 

2. Zasięgi autoskorelowania obserwacji dla rozpoznania wiertniczego są zróżnicowane 

i maksymalnie sięgają 10 km i wynoszą: 

− do 4 km w przypadku wartości opałowej, 

− 6 – 8 km w przypadku zawartości siarki całkowitej w pokładach węgla, 

− 3 – 10 km w przypadku zawartości popiołu w węglu i miąższości pokładów. 

 

3. Wpływ udziału nielosowego składnika w zmienności parametru złożowego na poprawność 

szacowania ich wartości znajduje odzwierciedlenie w sile korelacji między rzeczywistymi 

(stwierdzonymi) wartościami parametru w punktach opróbowań i wartościami 

oszacowanymi metodą krigingu zwyczajnego. Gdy udział składnika nielosowego 

w obserwowanej (całkowitej) zmienności parametru jest mniejszy od 50% korelacja między 

oszacowanymi i stwierdzonymi wartościami parametru praktycznie nie występuje lub jest 

słaba. Wzrost siły korelacji od słabej, poprzez wyraźną do bardzo wyraźnej następuje dla 

parametrów charakteryzujących się udziałem składnika nielosowego wzrastającym 

odpowiednio od 50 do 100%. 

 

4. Parametry geostatystycznych modeli struktury zmienności parametrów złożowych dla 

różnych pokładów i obszarów zmieniają się w szerokim zakresie. Z tego względu nie jest 

możliwe utworzenie jednego, uniwersalnego modelu zmienności dla każdego 

z rozpatrywanych parametrów, który byłby ważny dla całych złóż lub grup pokładów. 

Szacowanie wartości parametrów złożowych wymaga więc indywidualnego modelowania 

struktury ich zmienności oddzielnie dla każdego pokładu. 

 

5. Miąższość badanych pokładów i zawartość popiołu cechują się silnym zróżnicowaniem 

obszarowym struktury ich zmienności. W przypadku zawartości siarki i wartości opałowej 

zróżnicowanie obszarowe jest słabo zaznaczone. 

 

6. Struktura zmienności miąższości pokładów i zawartości siarki ma charakter silnie 

anizotropowy z kierunkiem minimalnej zmienności: od N-S do NW-SE i prostopadłym do 

niego kierunkiem maksymalnej zmienności: od W-E do SW-NE. Fakt ten winien być wzięty 

pod uwagę przy projektowaniu rozstawu próbek w wyrobiskach górniczych w nowo 

udostępnianych partiach złoża. W odniesieniu do zawartości popiołu i wartości opałowej 

można przyjąć w praktyce izotropowy charakter zmienności tych parametrów. 
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7. Wiarygodność interpolacji punktowej badanych parametrów, stanowiącej podstawę 

kreślenia map izoliniowych, jest zróżnicowana. Najwyższą dokładnością, w pełni 

akceptowalną w praktyce geologiczno – górniczej, wyróżnia się interpolacja wartości 

opałowej a możliwą jeszcze do zaakceptowania interpolacja miąższości pokładu, ze 

średnimi błędami interpolacji z zakresu: 20-40%. Błędy interpolacji zawartości siarki 

i popiołu są bardzo duże i często przekraczają 50%, co skutkuje małą wiarygodnością map 

izoliniowych i stawia pod znakiem zapytania celowość ich wykonywania. 

 

8. Względne rzeczywiste błędy szacowania średnich wartości parametrów złożowych węgla 

kamiennego w blokach obliczeniowych wykazują znaczny rozrzut wartości skrajnych 

i średnich miedzy pokładami, co jest skutkiem odmiennej struktury zmienności tych 

parametrów. Średnie błędy dla największych z rozpatrywanych bloków o rozmiarach 2x2 

km wynoszą: dla miąższości od 11 do 32%, dla zawartości siarki od 3 do 17% i dla 

zawartości popiołu od 16 do 45%. Szacowanie zasobów i jakości węgla w mniejszych 

partiach złoża na podstawie otworów wiertniczych odznacza się zbyt niską wiarygodnością i 

z tego względu powinno być uzupełnione o dane pochodzące z opróbowania pokładów 

w wyrobiskach górniczych udostępniających i przygotowawczych. 

 

9. Badanie możliwości przenoszenia informacji o miąższości i wartości opałowej węgla 

z obszarów rozpoznanych na przyległe obszary nierozpoznane dowiodło, że błędy 

ekstrapolacji są zbliżone do błędów interpolacji. Ich średnie wartości nie przekraczają 30% 

co jeszcze uzasadnia możliwość rozszerzenia obszaru szacowania wartości tych parametrów 

również na obszary sąsiednie, jednak na odległość nie większą od zasięgu 

semiwariogramów. Podobnych wniosków można się również spodziewać w przypadku 

szacowania zawartości siarki i popiołu w węglu. 

 

 

15.2 Wnioski o charakterze metodologicznym 

 

1. Geostatystyczne badanie zmienności podstawowych parametrów złożowych węgla 

kamiennego dowiodło, że w warunkach rozpatrywanej części GZW w zdecydowanej 

większości przypadków łatwiejszy do modelowania obraz struktury zmienności uzyskuje się 

przy zastosowaniu semiwariogramu typu Inverted Covariance. 

 

 

A. INTERPOLACJA PUNKTOWA 

 

2. Spośród rozpatrywanych deterministycznych metod interpolacji najwierniejsze 

odwzorowanie wartości parametrów złożowych w postaci map izoliniowych zapewniają 

zmodyfikowana metoda Shepard’a i metoda minimalnej krzywizny. Istotną wadą tych 

metod jest jednak nierzeczywiste przedstawianie wartości parametrów w lokalnej skali 

obserwacji (na mapach izoliniowych mogą pojawiać się przykładowo wartości ujemne 

miąższości pokładów). Metody radialnych funkcji bazowych i odwrotnej odległości, dają 
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każdorazowo znacznie gorsze rezultaty w konfrontacji z metodami minimalnej krzywizny 

i zmodyfikowaną metodą Shepard’a. Praktyczne stosowanie wszystkich wymienionych 

metod do interpolacji wartości parametrów złożowych węgla kamiennego nie jest 

wskazane. 

 

3. Właściwe w sensie dopasowania wizualnego przybliżenie semiwariogramu za pomocą 

modelu teoretycznego, potwierdzone testem krzyżowym nie zawsze jest gwarantem 

wysokiej wiarygodności interpolacji. Wiarygodność przedstawiania informacji o wartościach 

parametru w formie map izoliniowych metodą krigingu zwyczajnego uzależniona jest od 

struktury zmienności analizowanego parametru złożowego i udziału w niej nielosowego 

składnika zmienności. Kriging zwyczajny daje dobre rezultaty, zbliżone do zmodyfikowanej 

metody Shepard’a, gdy w strukturze zmienności parametru ponad 80% stanowi składnik 

nielosowy. Im mniejszy udział nielosowego składnika w zmienności parametru tym silniej 

zaznaczony jest efekt wygładzenia wartości parametrów, który ujawnia się w relatywnie 

większych wartościach błędów interpolacji oraz w słabszej korelacji pomiędzy 

oszacowanymi i stwierdzonymi wartościami parametru w punktach opróbowań. 

Do interpolacji parametrów złożowych, charakteryzujących się przewagą losowego 

składnika w strukturze zmienności, zaleca się stosowanie krigingu probabilistycznego. Daje 

on rezultaty zbliżone do zmodyfikowanej metody Shepard’a oraz metody minimalnej 

krzywizny (ale pozbawione niedostatków tych metod) i każdorazowo lepsze od krigingu 

zwyczajnego i indykatorowego. 

 

4. Nieznacznie lepsze wyniki od pracochłonnego krigingu probabilistycznego jako procedury 

interpolacyjnej, daje kriging zwyczajny z korektą efektu wygładzenia metodą Yamamoto. 

Stosowanie korekty krigingu zwyczajnego zalecane jest dla parametrów w strukturze 

zmienności których udział składnika nielosowego jest mniejszy od 80%. Korekta Yamamoto 

zapewnia odtworzenie zakresu zmienności wartości wyinterpolowanych parametru w 

stopniu zbliżonym do zakresu ich zmienności w podstawowym zbiorze danych, znaczne 

podwyższenie współczynnika korelacji liniowej między oszacowanymi i stwierdzonymi 

wartościami parametru w punktach opróbowania oraz kilkukrotne obniżenie wartości 

średniego względnego błędu interpolacji. W przypadku parametrów charakteryzujących się 

udziałem nielosowego składnika zmienności większym od 80%, efekt wygładzenia jest 

stosunkowo niewielki i jego korekta nie wpływa na podwyższenie wiarygodności 

interpolacji. 

 

5. Wiarygodność interpolacji parametrów złożowych węgla kamiennego zależy od wielu 

czynników, ale jedynie niektóre z nich można scharakteryzować w sposób mierzalny. 

Należą do nich błędy opróbowania i analiz chemicznych, zagęszczenie sieci opróbowania 

oraz rodzaj zastosowanych do konstrukcji map izoliniowych interpolatorów. 

Na tle błędów interpolacji zawartości siarki i popiołu błędy opróbowania i analiz 

chemicznych mają praktycznie znaczenie marginalne. 

Podwyższenie wiarygodności map izoliniowych zawartości siarki i popiołu przez 

zagęszczenie sieci rozpoznania rzadko skutkuje znaczącym obniżeniem błędu interpolacji, 
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natomiast ma to z reguły miejsce w przypadku miąższości pokładów. Spowodowane jest to 

przede wszystkim dużą zmiennością naturalną parametrów jakościowych wynikającą 

z niejednorodności skupień siarki a także z dużego zróżnicowania obszarowego zawartości 

popiołu. 

Wielkości średniego błędu interpolacji parametrów złożowych węgla kamiennego dla 

różnych interpolatorów są zbliżone, zatem wybór metody interpolacji ma generalnie 

drugorzędne znaczenie dla wiarygodności interpolacji parametrów złożowych węgla 

kamiennego. 

 

6. Orientacyjnej prognozy wiarygodności przewidzianych do sporządzenia map izoliniowych 

parametrów złożowych można dokonać w oparciu o stwierdzoną korelację liniową między 

średnim błędem interpolacji i współczynnikiem zmienności parametru. Osiągnięcie 

zadowalającej dokładności interpolacji, poniżej umownie przyjętej granicy maksymalnej 

wartości błędu interpolacji równej 25%, możliwe jest dla parametrów o współczynnikach 

zmienności nie przekraczających 20%. W warunkach polskich złóż węgla kamiennego 

powyższy warunek spełniony jest jedynie w odniesieniu do kaloryczności węgla, częściowo 

miąższości pokładów natomiast w przypadku zawartości siarki i popiołu dość rzadko. 

 

7. Prognozowane przez procedurę krigingu średnie względne błędy interpolacji punktowej są 

zazwyczaj znacznie wyższe od rzeczywistych błędów interpolacji, przeszacowanie wynosi od 

kilku do 50%. Z tego względu błędy prognozowane przez procedurę krigingu zwyczajnego 

należy traktować jedynie jako bezpieczną (bo zawyżoną) miarę rzeczywistych błędów 

interpolacji. 

Zakres wartości błędu Yamamoto jest znacznie szerszy i bliższy rzeczywistym błędom 

interpolacji niż ma to miejsce w przypadku błędu krigingu. 

 

 

B. INTERPOLACJA BLOKOWA 

 

 

8. Zastosowanie krigingu indykatorowego i probabilistycznego do szacowania średnich 

wartości parametrów w blokach obliczeniowych nie wpływa na podwyższenie jego 

wiarygodności. Argument w postaci uzyskiwania zbliżonych wyników szacowania średnich 

wartości w blokach obliczeniowych trzema metodami geostatystycznymi jednoznacznie 

przemawia na korzyść najmniej pracochłonnego krigingu zwyczajnego. 

 

9. Możliwości wiarygodnej prognozy wielkości błędów szacowania zasobów i jakości węgla 

w blokach obliczeniowych przy zastosowaniu metody krigingu zwyczajnego są ograniczone; 

często błędy prognozowane wyraźnie przeszacowują lub nie doszacowują rzeczywiste błędy 

oszacowań, co podważa zaufanie do dokonanej prognozy błędów interpolacji. 
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15.3 Wnioski o charakterze praktycznym 

 

1. Wyniki testu krzyżowego dowodzą, że oceny zasobów węgla dokonane przy zastosowaniu 

metod statystyki klasycznej należy traktować z dużą ostrożnością. Przyjęcie losowego 

modelu zmienności miąższości pokładów i ignorowanie nielosowego składnika zmienności 

prowadzi do zbyt pesymistycznej (zawyżonej) oceny błędów oszacowań wielkości zasobów. 

 

2. Dokładność szacowania średnich miąższości pokładów oraz zawartości popiołu i siarki 

w blokach obliczeniowych (o rozmiarach zbliżonych do wieloboków Bołdyriewa) metodą 

krigingu zwyczajnego na podstawie danych z 8, 16 i 24 najbliższych otworów wiertniczych 

nie różni się znacząco. Pozwala to przyjąć liczbę danych z 8 otworów jako minimalną i w 

pełni wystarczającą podstawę szacowania zasobów i jakości węgla w blokach 

obliczeniowych. 

 

3. Ustalenie zależności między formą wykształcenia pokładów i modelem struktury zmienności 

opisujących je parametrów złożowych jest utrudnione pomimo, że teoretycznie związek taki 

w sposób oczywisty winien występować. Wiele dziesiątków lat eksploatacji złóż węgla 

kamiennego w GZW zaowocowało bogatymi, ale niejednorodnymi w sensie wiarygodności, 

zbiorami danych z rozpoznania wiertniczego i górniczego. Niejednorodność zbiorów danych 

jest spowodowana zmieniającą się w czasie technologią wiercenia otworów wiertniczych, 

niedostatecznie precyzyjnym udokumentowaniem sposobu poboru i przygotowania próbek 

do analizy chemicznej oraz zmieniającymi się normami i wytycznymi odnośnie do metodyki 

pobierania próbek węgla kamiennego (np. grubości przerostu wliczanego do złoża 

bilansowego). Skutkuje to koniecznością wyselekcjonowania danych o zbliżonej dokładności 

pomiarów i w konsekwencji poważnym ograniczeniem pierwotnego zbioru danych, który 

z reguły okazuje się zbyt skromny dla przeprowadzenia wyczerpującej geostatystycznej 

analizy struktury zróżnicowana parametrów złożowych. Szybkie pozyskanie informacji 

o parametrach złóż węgla kamiennego z rozpoznania wiertniczego i górniczego utrudnia 

również brak archiwizacji elektronicznej danych w większości kopalń GZW. 
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Załącznik 10.2.  
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wariantów rozmiarów bloków obliczeniowych (2.0x2.0, 1.0x1.0, 0.5x0.5 i 0.2x0.2km) od ilości punktów opróbowania N 

uwzględnionych w szacowaniu metodą krigingu zwyczajnego (zawartość siarki St
d, KWK „Murcki”: pokłady 330 i 334/2, 
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danych; B. Zależność wartości względnych rzeczywistych błędów szacowania średnich zawartości popiołu εAR(Ad) dla 4 
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wariantów rozmiarów bloków obliczeniowych (2.0x2.0, 1.0x1.0, 0.5x0.5 i 0.2x0.2km) od ilości punktów opróbowania N 

uwzględnionych w szacowaniu metodą krigingu zwyczajnego (zawartość popiołu Ad, KWK „Murcki”: pokłady 330 i 

334/2, KWK „Piast”: pokład 207) 

Załącznik 19.  

Zestawienie średnich oszacowanych wartości parametru, błędów względnych i bezwzględnych krigingu oraz 

rzeczywistych względnych błędów interpolacji dla 4 wariantów rozmiarów bloków obliczeniowych (2.0x2.0, 1.0x1.0, 

0.5x0.5 i 0.2x0.2km) i różnych wariantów ilości punktów opróbowania N uwzględnionych w szacowaniu metodą 

krigingu zwyczajnego (zawartość siarki St
d, KWK Murcki, pokład 330) 
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absolutnych) w pokładach 330, 334/2 (KWK „Murcki”) i 207 (KWK „Piast”) i wartości parametrów modeli 

geostatystycznych dla 4 wariantów rozmiarów bloków obliczeniowych (2.0x2.0, 1.0x1.0, 0.5x0.5 i 0.2x0.2 km) 

Załącznik 21.  

Zależność wartości względnych rzeczywistych błędów szacowania średnich wartości miąższości eAR dla 4 wariantów 

rozmiarów bloków obliczeniowych (2.0x2.0, 1.0x1.0, 0.5x0.5 i 0.2x0.2km) od ilości punktów opróbowania N 

uwzględnionych w szacowaniu metodami krigingu zwyczajnego, indykatorowego i probabilistycznego (KWK “Murcki”, 

miąższość pokładu 330) 

Załącznik 22.  

Mapy izoliniowe miąższości pokładu 209 w obszarach złożowych “Wisła I-II” i “Wisła Północ” wykonane odpowiednio na 

podstawie danych wiertniczych zlokalizowanych w obszarze “Wisła Północ” (A), “Wisła I-II” (B) i łącznie w obu 

obszarach złożowych (C) metodą krigingu zwyczajnego; mapy izoliniowe błędów interpolacji wykreślone na podstawie 

wartości rzeczywistych względnych błędów interpolacji w punktach testowych zlokalizowanych w obszarach objętych 

ekstrapolacją (metoda minimalnej krzywizny) 

Załącznik 23.  

Parametry modeli teoretycznych dopasowanych do semiwariogramów uśrednionych i kierunkowych miąższości 

pokładów i parametrów jakościowych pokładów 206/1-2 i 207 (KWK „Piast”) oraz 405/1 (KWK „Brzeszcze”) 

Załącznik 24.  

Badanie zależności pomiędzy wykształceniem pokładu 207 (KWK “Piast”, ściany 245-247) a strukturą zmienności 

parametrów pokładu:  

A) Lokalizacja punktów pomiaru miąższości oraz parametrów jakościowych oraz  linii przekrojowych  

B) Przekroje przez pokład 207 wzdłuż Chodników ścianowych 

C) Semiwariogramy izotropowe i kierunkowe parametrów złożowych 

Załącznik 25.  

Badanie zależności pomiędzy wykształceniem pokładu 207 (KWK “Piast”, ściany 338, 339) a strukturą zmienności 

parametrów pokładu:  

A) Lokalizacja punktów pomiaru miąższości oraz linii przekrojowych 

B) Przekroje przez pokład 207 wzdłuż chodników ścianowych 

C) Semiwariogramy izotropowe i kierunkowe parametrów złożowych 
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Załącznik 26.  

Badanie zależności pomiędzy wykształceniem pokładu 206/1-2 (KWK “Piast”, ściany 645-647) a strukturą zmienności 

parametrów pokładu:  

A) Lokalizacja punktów pomiaru miąższości i parametrów jakościowych oraz  linii przekrojowych  

B) Przekroje przez pokład 206/1-2 wzdłuż chodników ścianowych 

C) Semiwariogramy izotropowe i kierunkowe parametrów złożowych 

Załącznik 27.  

Badanie zależności pomiędzy wykształceniem pokładu 405/1 (KWK “Brzeszcze”, ściana 107) a strukturą zmienności 

parametrów pokładu:  

A) Lokalizacja punktów pomiaru miąższości i linii przekrojowych 

B) Przekroje przez pokład 405/1 w rejonie ściany 107 

C) Semiwariogramy izotropowe i kierunkowe parametrów złożowych 
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