
CSÓTI TAMÁS
Kísérleti geostatisztikai számítások 
a Dudari szénmedencében

A Dudari szénmedencében, a működő bánya terüle
tére — csak a mélyfúrási adatokból-i — statisztikai 
és geostatisztikai számításokat végeztek, úgymint:
— hisztogram-készítés, eloszlás-vizsgálat
— korrelációs vizsgálatok
— félvarjogramok készítése és illesztésük az elméleti 

félvariogramokkal
— pontkrigelést azokra a pontokra, ahol a későbbi 

évtizedek során mintákat vettek, s azokat elemez
ték

— blakk-kirigelést az ásványvagyonra és minőségére.
A számított adatokat (pont- és blokk-krigelés) össze

hasonlítva a tényadatokkal, megállapítható volt a 
módszer előnyösen használható volta.

I. A megbízhatóság és bányászati kockázat

A földtani kutatás során adathalmazok jut
nak a geológus tudomására. Ezekből egy föld
tani modellt állít össze, melyet állandóan fino
mít, s a döntési csomópontokban az illetéke
sek (akik csomópontonként mások) tudomására 
hoz, akik döntenek a kutatási illetve bánya
létesítési elképzelésekről.

A bányászati kockázat lényegében abból áll, 
hogy a kialakított geológiai modell — és an
nak finomított változatai — mennyire alkalma
sak a helyes döntések meghozatalára, azaz a 
valóság mennyire tér el az elképzelt mintától.

A barnakőszén-telepek esetében a modell 
legfontosabb elemei a következők:
— telepvastagság alakulása
— minőségi paraméterek nagysága és térbeli 

változásai
— fűtőérték KJ/kg
— hamu %
— nedvesség %
— kén %
— sűrűség kg/m

— ásványvagyon nagysága
— tektonizáltság.

Ha a fenti elemekben kellően megbízható is
mereteket szerzünk, akkor a döntési csomópon
tokban jól tudunk állást foglalni. A Dudari 
szénmedencében 44 éve folyik a bányászkodás, 
az ún. Iker-akna területén pedig 35 éve. Ez 
alatt az idő alatt a bánya műszaki határán 
belül a vagyonnak kb. a felét lefejtettük, a 
másik feléről pedig vágatokból is tudjuk már, 
hogy milyen körülmények között települ, mi
lyen paraméterei vannak, stb. Ezért módunk
ban állt retrospektív módon vizsgálni a megbíz
hatóság és a vele összefüggésben lévő bányá
szati kockázat alakulását. Az összes, 35 év alatt 
összegyűlt adatot több részletben használtuk

fel, olyan bontásban, hogy azok megfeleljenek 
a döntési csomópontoknak és az ismeretek nö
vekedési szabályszerűségeinek.

II. Az elvégzett munkák

Összegyűjtöttük a 35 év adataiból a követ
kezőket :
A. Mélyfúrások, MEO-adatokkal

Összesen 118 fúrás, 805 rekordban, 5989 
mező. A mezőben a paraméterek a vastag
ság, fűtőérték, hamu, nedvesség, kén, és 
sűrűség.

B. Bányabeli résminták (MEO-adatok).
323 db minta, összesen 681 rekordon, 
6129 mező.

C. Bányabeli termelési minták (MEO-adatok).
577 minta, 1165 rekorddal, 9320 mező. 
Összesen 1018 minta, benne 2651 rekord, 
bennük 21 438 mezőnyi adatot gyűjtöttünk 
össze.

Ezen adatmennyiségből
1. hisztogramokat készítettünk
2. korrelációs vizsgálatokat végeztünk
3. félvariogramok készítése után
4. pont- majd blokk-krigeléssel meghatároztuk 

a várható minőségi és mennyiségi adatokat, s
5. kiértékeltük a fenti számításokat.

III. Az eredmények ismertetése

1. A pontkrigelés értékelése.
Első lépcsőben elvégeztük 114 mélyfúrásra az 

ún. kereszt-ellenőrzést (angolul cross-valida
tion) oly módon, hogy minden egyes fúrásra 
pontkrigelést készítettünk a

— települési szintre, vastagságra, fűtőérték
re, hamu %-ra, nedvesség %-ra, kén %-ra, sű
rűség értékére a többi mélyfúrásból, a hatástá
volság figyelembevételével. A krigeléssel meg
határoztuk a paraméterek értékeit, annak szó
rását, és a hiba-szórás hányadosát.

A paraméterekre kapott becsült adatokat 
összehasonlítottuk a tényleges adatokkal, s ké
peztük különbségüket. E különbségeket előjel- 
helyesen összegeztük az összes fúrásra vonat
kozóan.

Az egyes fúrásokra kapott eltéréseket a 
becslés szórásával elosztva hét, egyenként 114 
db-ból álló számsort kaptunk, s megvizsgáltuk 
e számsorok szórását is.
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A krigelési kereszt-ellenőrzés eredményei 
a 114 mélyfúrásból krigellve

1. sz. táblázat

Paraméter Eltérések
összege

Hiba/szórás
szórása Elt/db

Elt/db 
az átlag 
0/0-ban Tény

Átlagok
Krigelt

Vastagság — 2,46 0,95 — 0,02 —0,98 2,05 2,07
Fűtőérték —3419 0,99 —30 —0,20 14976 15006
Hamu 16,76 1,03 0,15 0.82 18.20 18,05
Nedvesség 19,19 2,33 0,17 0,74 23.00 22,83
Kén — 1,64 1,07 — 0,01 —0,33 3,02 3,03
Sűrűség 166 1,00 1 0,07 1423 1422

E vizsgálatok számszerű eredményei az 1. sz. 
táblázatban találhatók.

A táblázatból kiolvasható, hogy az előjelhe
lyesen összegzett eltérések gyakorlatilag nulla 
körüliek, az eltérés, egy fúrásra vetítve nem 
éri el az 1%-ot. A hiba/szórás sor szórása is 
a „nedvesség” paramétert kivéve 1 körüli 
szám, tehát megfelel a statisztikai elvárásnak.

Mindezek egyértelműen igazolják, hogy:
— az egész telepre vonatkozó krigelés torzítás- 

mentes
— a krigelési szórás nagysága reális

A második lépésben elvégeztük a pontkrige- 
lést, a 114 mélyfúrásból a résmintákra és a ter
melési mintákra, (a 2. sz. táblázat)

Term.- és résminták adatai (899 db) 
a 114 mélyfúrásból кrigeive

2. sz. táblázat

Paraméter Eltérések
összege

Hiba/szórás
szórása Elt/db

Elt/db 
az átlag 
%-ban Tény

Átlagok
Kirigeilt

Vastagság 322,51 0,91 0,36 18,15 1,98 1,62
Fűtőérték 932549 0.72 1036 6,55 15810 14774
Hamu — 4076,77 0,57 — 4,53 —29,43 15,39 19,92
Nedvesség 1951,93 0,81 2,17 9,06 23.94 21,77
Kén 358,74 0,75 0,40 12.43 3.22 2,82
Sűrűség —37873 0,96 —42 — 3,01 1394 1436

Ezek eredményei a következőkben foglalha
tók össze:
— a krigelési szórás nagysága ezekre nézve is 

reális
— az eltérések összegei már nem nullához kö

zelálló értékek, attól lényegesen eltérnek. 
E számok már nem a krigelés belső össze
függéseire utalnak, hanem a fúrásokból kri- 
gelt adatok és a valóság összefüggéseire. 
Ebből a vizsgálatból azt kaptuk, hogy ha a 
fúrások adatai alapján érdemesnek bizo
nyult bányát nyitni, azt a bányabeli tény
adatok megerősítették, illetve a tervezett
hez képest még kedvezőbbé tették, ugyanis 
a várthoz képest jelentősen javult:

— a vastagság 0,36 m-rel (1,62—1,98)
— a fűtőérték 1036 KJ/kg-mal (14774— 

15810)
— hamu %—4,53%-kal (19,92—15,39) 

Romlott:
— a nedvesség 2,17%-kal (21,77—23,94)
— a kén 0,40%-kal (2,82—3,22)
Nincs lényeges változás a sűrűség értékében. 
(Kis mértékben csökkent).

Az eltérések okait illetően a következő ma
gyarázatot tudjuk felhozni:
— A vastagság nagyobb értékű a valóságban, 

mint az a fúrásokból várható lenne. Való
színű oka: a magkihozatal nem volt 100%- 
os, s a maghiányt nem vették szénnek.

— A fűtőérték nagyobb értékű a valóságban, 
mint az a fúrásokból várható. Valószínű 
oka: a mintaanyag minőségét rontja az át
fúráskor a repedésekbe szivárgó iszap, így 
gyengébb minőséget mutat a fúrás a valósá
gosnál.

— A hamu kisebb értékű a valóságban. A 
fenti ok magyarázat erre is.

— A nedvesség nagyobb értékű a valóságban. 
A mintavétel és az elemzés ideje közötti 
száradás adhat rá magyarázatot.

— A kén nagyobb értékű a valóságban. A 
maghiány valószínű, hogy a magasabb fű
tőértékű (lágyabb) szénben jelentkezett, és 
ebben magasabb a kéntartalom is. A mara
dék szén kénben szegényebb, így mutat ki
sebb értéket.

—- A sűrűség kisebb értékű a valóságban. A 
hamu% alacsonyabb volta miatt a sűrűség 
is alacsonyabb értékű.

Mindezek következtében a dudarihoz ha
sonló geológiai felépítésű területeken a fúrások 
adataiból levonható következtetések a valóság
ban felértékelődnek, ezért a külszíni kutatás 
idején tartalék (0,8—0,99 M.m) csoportba jutó 
vagyonrészek már minden bizonnyal műre- 
valóak lesznek, ami pedig már ekkor is műre- 
való, az a továbbiakban is megmarad annak, 
természeti paramétereit illetően.
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2. A szénvagyonszámítás értékelése

A medencén belül a működő bánya területére 
végeztünk ellenőrző vizsgálatokat. A bánya 
műszaki határán belül 4 kisebb részre osztottuk 
a teljes területet s ezekre a területekre kigyűj
töttük az onnan már kitermelt vagyont, a vesz
teségként visszahagyott vagyonrészt, valamint a 
még meglévő szénvagyont. Ugyanezen terüle
tekre külön-külön blokk-krigelést végeztünk, 
ahol is meghatároztuk a terület térfogatát, sú
lyát, a hőmennyiségét, hamu-nedvesség és kén 
%-át. Ugyanezen paraméterek szórásait is 
meghatároztuk, majd háromféle megbízhatósági 
(konfidencia) intervallumot (80%—90%—95% 
valószínűségi szinteken) is kiszámítottunk.

Az összehasonlító eredmények a következők:
„Al” terület. A legrégebben művelt terület

rész. (1955—1970) 7 db figyelembe vett mély
fúrás esik közvetlenül a területére.
Vagyonából eddig a lefejtés és a veszteség

1911 kt 78,3%
A visszamaradt területen van még

530 kt 21,7%

2441 kt 100,0%

„B” terület. A második legrégebben művelt 
területrész. Területére 11 mélyfúrás esik.
Vagyonából eddig a lefejtés és a veszteség:

4066 kt 56,1%
A visszamaradó területen van még:

3183 kt 43,9%

Összesen: 7249 kt 100,0%

Mindez 14 514 KJ/kg fűtőértékkel, és 17,1% 
hamutartalommal.

A krigelés 7761 kt vagyont mutatott ki 40 kt 
szórással, 12 811 KJ/kg fűtőértékkel (799 
KJ/kg szórással) és 26,62% hamuval (12,52% 
szórással). A tényadat a három valószínűségi 
szinten kiszámított konfidencia intervallumon 
kívül esik, mégis nagyon jónak tartjuk az ered
ményt. Az indokok ugyanazok, mint az Al te
rület esetében.

A munkahelyi meddőválogatás („tisztán ter
melés”) a földtani vagyonhoz képest lényeges 
mennyiségcsökkenést, de minőségjavulást je
lentett. A vetőárnyék nem létező szénvagyona 
is csökkenés. A tonnacsökkenés megmagyaráz 
a minőségben is 14 514—13 716 =  798 KJ/kg-ot 
7761 x 12 811
----- ~T7----- =  13 716 KJ/kg, s a fúrási ada-

Mindez 15 521 KJ/kg fűtőértékkel és 16,81% 
hamutartalommal.

A krigelés 2537 kt vagyont mutatott ki, 24 
kt szórással, 13 650 KJ/kg fűtőértékkel (szórá
sa: 764 KJ/kg), 25,49% hamutartalommal
(13,61% szórással).

A tényadat a három valószínűségi szinten ki
számított konfidencia intervallumon kívül esik, 
mégis nagyon jónak tartjuk az eredményt 
tény/krigelt =  96,2%), mivel az eltérés kicsi, 
s nem azonosak a számbavétel feltételei.
— A krigelés a teljes területre kiterjed, a 

tényleges vagyon-elhelyezkedés a „vetőár- 
nyékok”-ban hiányzik (széthúzásos szerke
zeti elemek).
A krigelés az ún. „földtani” vagyonra vo
natkozik. Ebben a vagyonban benne szere
pel a telepben lévő meddőbeágyazás is (ami 
persze rontja a minőséget is), az annak ide
jén lefejtett vagyonban viszont ez nem sze
repelt, mivel a helyszínen, a fejtésben ki
válogatták a meddőt. Ezt is figyelembe véve 
magyarázható a mennyiségi eltérés, és a 
minőségi is. A mennyiségi eltérésben a kri
gelés +  96 kt-ját, szépen magyarázza tehát 
az, hogy a krigelt adatban benne van a 
meddőbeágyazás tonnája is. A minőségi el
térést részben magyarázza ez, mégpedig
, , , , , 2 5 3 7  x 13 650 T̂ TÍ, .legalább ----------------- =  14 187 KJ/kg-ig.

ö 2441 ' й й
1036 KJ/kg-ot magyaráz a fúrási adatokból 
történt krigelés (ez már 15 223 KJ/kg) így 
a különbség már csak 15 521—15 223 =  298 
KJ/kg, ami a várható szórás (764 KJ/kg) fe
lénél is kisebb.

toknál észrevett minőségi eltérés a többi hő
mennyiséghiányt.

„Cl” terület. A legnagyobb eltérések e terü
leten vannak. Igaz, itt a legnagyobb a meddő 
betelepülés vastagsága; a déli részeken eléri a 
telepvastagság felét is. Ezért a meddő kidobása 
utáni értékeket tükröző termelési adatokban, 
itt a legnagyobb az eltérés a krigelt és a föld
taniként számításba vett adatok között. 54 
mélyfúrás jut e területre.
Vagyonából eddig a lefejtés és a veszteség

4347 kt 36,0%
A visszamaradó területen van még

7713 kt 64,0%

Összesen: 12060 kt 100,0%
mindez 12 439 KJ/kg fűtőértékkel és 28,07% 
hamutartalommal.

A krigelt érték 14 283 kt, 12 905 KJ/kg fűtő
értékkel és 26,51% hamutartalommal (szórások 
785 KJ/kg, 12,250/o).

A tényadat a három valószínűségi szinten ki
számított konfidencia-intervallumon kívül esik, 
mégis jónak tartjuk az eredményt. Az indokok, 
azon túlmenően, mint eddig, még a következők: 
A bánya eddig ismert legerősebben összetört 
része. Annyira tektonizált, hogy a még ott lévő 
vagyont nem is lehet gazdaságosan kitermelni. 
Ez nagyon sok vetőárnyékban lévő területrészt 
jelent (ahol a valóságban nincs vagyon), vala
mint a teljesen összetört tektonikus zónákban 
nem is mutattunk ki ásványvagyont. A fűtő
értékben és a hamu %-ban minimális eltérés 
van a krigelt és a hagyományos módon kimu
tatott vagyon között. Ennek oka az, hogy a 
64%-nyi még ott lévő vagyon minősége való-
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színűleg alábecsült (a hagyományos módszer
rel), valószínűleg az átlagolás hibája miatt. A 
sok vető miatt a fúrások között feltehetően 
több is van olyan, amelyik vetőt harántolt.

„D2” terület. Nemrég indult meg az elővájás 
benne, termelés még nem volt belőle. 31 mély
fúrás van a területén. A hagyományos módon 
kimutatott szénvagyon: 9451 kt 10 741 KJ/kg 
fűtőértékkel is 34,19% hamutartalommal. E te
rületről még nincsenek tényleges ellenőrző 
adataink. Az összesített adatok a következőek 
(A1 +  В +  Cl +  D2)

Hagyományos számítás
Lefejtett és veszteség

10 324 kt 15 228 KJ/kg 17,73 hamu % 
Még érintetlen

20 877 kt 11 372 KJ/kg 30,80 hamu %

összesen
31 201 kt

Krigeléssel

A1 2 537 kt
В 7 761 kt
Cl 14 283 kt
D2 9 407 kt

Össz. 33 988 kt

12 648 KJ/kg

13 650 KJ/kg 
12 811 KJ/kg 
12 905 KJ/kg 
12 834 KJ/kg

12 919 KJ/kg

26,48 hamu %

25,49% hamu 
26,62% hamu 
26,51% hamu 
26,73% hamu

26,52% hamu

A hagyományos módon készült szénvagyon- 
számítás és a termelés együtt nagyon jól egye
zik a krigeléssel kapott adatokkal. Ez ellent
mondani látszik a pontkrigelésnél leírtakkal. 
Az egyes pontoknál valóban így van, de a te
rületre számolva már más a helyzet. Megnehe
zíti az összehasonlítást az a tény, hogy az évek 
alatt változtak a számbavétel feltételei. Most 
a földtani vagyonban benne szerepel a telepben 
lévő meddőbeágyazás is — minőségrontó hatá
sával együtt — régebben csak az összevont 
szénpadokat számították bele. A termelésnél is 
az ún. „tisztántermelést” premizáltak régeb
ben, tehát helyszíni meddőválogatás volt, ma 
csak az osztályozó — dúsítóműben folyik a 
meddőválogatás, kisebb válogatási hatásfokkal 
(más a kitermelt szén egy tonnája mint régeb
ben — a meddőválogatás évenként nem ugyan
annyi).

A számított terület is más. Krigelésnél a tel
jes terület van figyelembe véve, a hagyomá
nyos vagyonszámításnál a vetőközök, vetőzó
nák nem.

Ebből az következik, hogy a további munkák
ban külön kell krigelést végezni a földtani és 
külön a kitermelhető vagyonra, figyelembe vé
ve a válogatási hatásfokot, s valamilyen módon 
a tektonizáltságot.

Az elvégzett munkákból kiderül, hogy a du- 
dari szénmedencében végzett próbaszámítások 
sikeresek voltak.

A pontkrigelés bebizonyította, hogy a becs
lések torzítatlanok, a mélyfúrási adatokhoz ké
pest a valóság valamivel kedvezőbb.

A blokk-krigelés összehasonlító elemzése bebi
zonyította, hogy az a vagyon és minőség, amire 
bányát lehet nyitni (beruházási terv, létesítési 
terv), krigeléssel megbízhatóan kimutatható, 
nagyobb biztonsággal, mint hagyományos mó
don. A hagyományos eljárással részletes kuta
tási fázisnál a ,,B” kategória 40%, a ,,C” kate
gória 60 % arányú, a hozzájuk rendelt hibák 
pedig (mennyiség, minőségben) 20 % körüliek. 
A mi számításainknál valamivel több, tekintve 
a rendkívül nagy tektonizáltságot a „C 1” me
zőben és kisszámú megbízható fúrást az „A 1”- 
es és „B” mezőben.

A krigelés előnyei esetünkben
— nagyobb megbízhatóság
— gyorsabb számítások

A jövőben meg kívánjuk vizsgálni azt, hogy 
mennyi az a minimális fúrásszám, amellyel még 
kellő megbízhatósággal megkapjuk a kívánt 
eredményeket. A megszerzendő ismeretek egy 
része a vastagság, fűtőérték, hamu, nedvesség, 
kén és sűrűségre vonatkozik, ezekből számítha
tó a vagyon mennyiségi és minőségi adata. 
Ezeken kívül ismereteket kell szereznünk a 
tektonizáltságra, a vízveszély mértékére, a bá
nyaművelés feltételeire, stb. A vagyonra vo
natkozó ismeretek sejtésünk szerint lényegesen 
kevesebb fúrásból is megszerezhetők, a többi 
ismeretet pedig más olcsóbb, elsősorban geo
fizikai módszerrel kell elérnünk.

Vizsgálódásokat kell végezni a mélyfúrások 
minimális mennyiségére, olymódon, hogy blokk- 
krigelést kell végezni többször, mindig csök
kentett mélyfúrásszámmal addig, amíg a krigelt 
vagyon mennyisége és minősége még elfogad
ható szórással, megfelelő konfidencia interval
lumok köré esik (pl. 9,5%-os megbízhatósággal). 
Ekkor megkapjuk azt, hogy az adott típusú, 
földtani felépítésű medencében minimálisan 
mennyi mélyfúrás kell. Mivel a mélyfúrás a 
legdrágább kutatási módszer — a vágathajtás 
után —, így időt és pénzt lehet megtakarítani.

3. Összefoglalás

Csóti, Tamás:
Experimental geostatistical calculations for the coal 

basin of Dudar
For the coal basin of Dudar, for the area of the 

mine in operation there — utilizing only deep
drilling data — statistical and geostatistical calculati
ons were carried out concerning:
— drawing of histograms, distribution examination
— correlation examinations
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— drawing of semivariograms and their fitting 
together with theoretical semivariograms

•— point kriegeling to points where during later 
decades samples were taken and their analysis 
took place

— block kriegeling to the mineral resources and to 
their quality.

While comparing the calculated data (point and 
block kriegeling) with the factual data, the 
advantageous practicability of the method could be 
established.

Тамаш Чоти
Экспериментальные статистические расчеты 

на угольном бассейне Дудар
Для территории действующей шахты в Дударском уголь

ном бассейне — по данным, полученным из скважин — про
ведены статистические расчеты, в том числе:

— составление гистограмм, изучение распределений па
раметров

— изучени кореляции
— составление полувариограмм и подбор к ним теори- 

тических полувариограмм
— точечный крайгин по тем точкам, где в ходе десяти

летий были отобраны и проанализорованы пробы
— блоковый крайгинг по подсчету запасов и качеству 

сырья
Рассчитанные данные (значения точечного и блокового 

крайгинга) была сравнены с действительными данными, 
было установлено, что метод может быть успешно исполь
зован.

F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X X I I I .  é v f o l y a m  (1990. é v )  1—2. szám 89


