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Zastosowanie parametru cenowego jako wstêp do
projektowania zagospodarowania górniczego z³ó¿

wêgla brunatnego

STRESZCZENIE. Na przyk³adzie z³o¿a wêgla brunatnego G³owaczów zaprezentowano zastosowanie
parametrów cenowych Cj, CM i CR do rozwi¹zywania zadañ w procesie projektowania
eksploatacji. Wzory do konstruowania parametrów cenowych opracowano na bazie formu³y
stosowanej do rozliczeñ. Mapy zmiennoœci parametrów cenowych z³o¿a wykonano na bazie
map zmiennoœci parametrów jakoœciowych, tj. wartoœci opa³owej (Q), popielnoœci wêgla (A)
oraz zawartoœci siarki (S). Modelowanie zmiennoœci parametrów jakoœciowych wykonano
metod¹ krigingu punktowego. Na podstawie map odchylenia standardowego krigingu prze-
analizowano stopieñ wiarygodnoœci uzyskanych obliczeñ. Przedstawiono sposób interpretacji
i zasugerowano mo¿liwoœci wykorzystania map zmiennoœci parametrów cenowych w pro-
cesie planowania zagospodarowania górniczego z³ó¿ wêgla brunatnego.

S£OWA KLUCZOWE: parametry z³o¿a, wartoœæ kopaliny w z³o¿u, projektowanie górnicze,
geostatystyka
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Wprowadzenie

Nowoczesne bloki energetyczne spalaj¹ce wêgiel brunatny osi¹gaj¹ sprawnoœæ rzêdu 43%.
Paliwo dostarczane do takiej elektrowni powinno spe³niaæ rygorystyczne wymagania. Szcze-
gólnie wa¿ne jest utrzymanie sta³ych parametrów jakoœciowych, tj. wartoœci opa³owej (Q,
kJ/kg), popielnoœci (A, %), zawartoœci siarki (S, %). Z³o¿a wêgla brunatnego cechuj¹ siê
naturalnym du¿ym zró¿nicowaniem przestrzennym parametrów jakoœciowych. Sprostanie
wymaganiom stawianym przez odbiorcê wêgla wymaga podjêcia szeregu dzia³añ, pocz¹wszy
od odpowiedniego rozpoznania z³o¿a, w³aœciwej jego eksploatacji, ukierunkowanej na utrzy-
manie sta³ych parametrów, skoñczywszy na homogenizacji wêgla na placach sk³adowych.

Odpowiednie kierowanie strumieniem urobku na etapie eksploatacji z³o¿a ma swoje
ograniczenia. Wynikaj¹ one z charakteru z³o¿a, jego geometrii, uwarunkowañ prze-
strzennych, technicznych i ekonomicznych. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ¿e pa-
rametry z³o¿a decyduj¹ce o jego przydatnoœci w procesie spalania generalnie s¹ w stosunku
do siebie niezale¿ne. Nierzadko w bloku eksploatacyjnym, który cechuje siê wysok¹ war-
toœci¹ opa³ow¹ jednoczeœnie wystêpuje podwy¿szona zawartoœæ siarki, co wp³ywa na ob-
ni¿enie jakoœci wêgla.

Parametry jakoœciowe, tj. wartoœæ opa³owa (Q), popielnoœæ (A) i zawartoœæ siarki (S)
decyduj¹ o cenie sprzeda¿y wêgla. Kopalnie i elektrownie przy wzajemnych rozliczeniach
stosuj¹ algorytmy uzale¿niaj¹ce cenê wêgla od tych parametrów. W niniejszej pracy wyko-
rzystano jeden z algorytmów rozliczeniowych do skonstruowania tzw. parametru cenowego
charakteryzuj¹cego wêgiel w z³o¿u. Zaproponowany w pracy parametr cenowy (w trzech
wersjach) jest sztucznym, syntetycznym wskaŸnikiem, który obejmuje trzy cenotwórcze
parametry jakoœciowe, a tak¿e mi¹¿szoœæ z³o¿a. Analiza rozk³adu przestrzennego tego wskaŸ-
nika w z³o¿u mo¿e byæ cenn¹ informacj¹ u³atwiaj¹c¹ proces projektowania zagospodarowania
z³o¿a, tak pod k¹tem jego okonturowania jak i ustalenia optymalnych kierunków postêpów
frontów eksploatacyjnych. Mo¿e on byæ równie¿ wykorzystany do obliczenia wartoœci u¿yt-
kowej z³o¿a [12]. Prezentowane w pracy idee s¹ kontynuacj¹ myœli opublikowanych
w pracach Mazurka [6, 7, 8]. W warunkach polskiego górnictwa zaproponowana w drugiej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX w. metoda wykorzystania parametru cenowego zosta³a
zastosowana przy projektowaniu eksploatacji z³o¿a Legnica [4].

W niniejszym referacie wykorzystanie parametru cenowego oraz jego interpretacjê
zaprezentowano na podstawie danych geologicznych z³o¿a wêgla brunatnego G³owaczów
w pow. radomskim.

1. Modelowanie parametrów z³o¿a

Dla wykonania map parametru cenowego analizowanego z³o¿a konieczne jest uprzednie
wykonanie map zmiennoœci parametrów jakoœciowych i geometrycznych. Do tego celu
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pos³u¿ono siê metodami geostatystycznymi. Ze wzglêdu na coraz wiêksz¹ popularnoœæ tych
metod oraz ograniczon¹ objêtoœæ referatu zrezygnowano z przytaczania teorii le¿¹cej u pod-
staw geostatystyki. W pracy [11] w sposób syntetyczny zaprezentowano mo¿liwoœci wyko-
rzystania narzêdzi geostatystycznych w procesie projektowania górniczego z podaniem
wa¿niejszych podstawowych materia³ów Ÿród³owych. W dziedzinie zastosowania geosta-
tystyki do dokumentowania z³ó¿ godna polecenia jest praca Muchy i Wasilewskiej-
-B³aszczyk [9]. Interesuj¹ce podejœcie w odniesieniu do modelowania parametrów wêgla
brunatnego zaprezentowano w pracy Bartusia i S³omki [1].

Analizowane z³o¿e wêgla brunatnego G³owaczów rozpoznane zosta³o w kategorii C1
i C2 [5]. Parametry geometryczne takie jak rzêdne sp¹gu i stropu udokumentowano 131
otworami. W przeciwieñstwie do parametrów geometrycznych, parametry jakoœciowe czyli
Q, A i S udokumentowano na podstawie wyników badañ z 47 (45 w przypadku S) otworów.
Z iloœci danych wynikaj¹ pewne ograniczenia. Jednym z nich jest niska wiarygodnoœæ
wyników predykcji zmiennoœci parametrów jakoœciowych w ca³ym analizowanym obszarze
z³o¿a. W osobnym rozdziale pracy zostanie to szerzej skomentowane. Problemy z mode-
lowaniem parametrów omawianego z³o¿a szeroko omówiono w pracy Naworyty [10].

W tabeli 1 zestawiono podstawowe informacje statystyczne maj¹ce znaczenie dla mo-
delowania wybranych parametrów z³o¿a G³owaczów.

Na rysunkach 1, 2, 3 i 4 przedstawiono mapy przestrzennego rozk³adu wybranych
parametrów z³o¿a: mi¹¿szoœci (M), wartoœci opa³owej (Q), popielnoœci wêgla (A) oraz
zawartoœci siarki (S). Mapy zosta³y wykonane metod¹ krigingu punktowego w sieci o gê-
stoœci 50 m x 50 m.

Wartoœæ parametru w punkcie traktowana jest jako wartoœæ œrednia cechuj¹ca z³o¿e
w ca³ej jego mi¹¿szoœci. To uproszczenie wynika z niewielkiej gruboœci pok³adu oraz
charakteru dostêpnych danych geologicznych.

Pogrubiona izolinia ³¹czy punkty z³o¿a cechuj¹ce siê wartoœci¹ œredni¹ parametru
i oddziela obszary z³o¿a, w których wartoœæ parametru jest wy¿sza lub ni¿sza od wartoœci
œredniej.

Pogrubiona linia, poprowadzona po wartoœci œredniej prezentowanego parametru po-
zwala szybko oceniæ „lepsze” i „gorsze” fragmenty z³o¿a. Interesuj¹ce jest porównanie
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TABELA 1. Charakterystyka wybranych parametrów analizowanego z³o¿a wêgla brunatnego

TABLE 1. Characteristics of chosen lignite deposit parameters

Parametr z³o¿a Jednostka Iloœæ danych Œrednia Odchylenie standardowe

Mi¹¿szoœæ pok³adu M m 131 3,89 2,07

Wartoœæ opa³owa Q kJ/kg 47 7512 1166

Popielnoœæ A % 47 29,5 8,77

Zawartoœæ siarki S % 45 0,44 0,11
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Rys. 1. Mapa mi¹¿szoœci M analizowanego z³o¿a wêgla brunatnego [m]

Fig. 1. Map of lignite deposit thickness M [m]

Rys. 2. Mapa wartoœci opa³owej Q w analizowanym z³o¿u wêgla brunatnego [kJ/kg]

Fig. 2. Map of calorific value Q in analyzed lignite deposit [kJ/kg]
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Rys. 3. Mapa popielnoœci wêgla brunatnego A w analizowanym z³o¿u [%]

Fig. 3. Map of ash content A in analyzed lignite deposit [%]

Rys. 4. Mapa zawartoœci siarki S w analizowanym z³o¿u wêgla brunatnego [%]

Fig. 4. Map of sulfur content S in analyzed lignite deposit [%]



mapy zmiennoœci wartoœci opa³owej (rys. 2) i popielnoœci wêgla (rys. 3). Rysunki s¹
odzwierciedleniem wyraŸnej odwrotnej korelacji pomiêdzy tymi parametrami.

2. Wiarygodnoœæ map zmiennoœci parametrów z³o¿a

Z iloœci danych pomiarowych, ich jakoœci, gêstoœci sieci otworów wynika jakoœæ efektów
modelowania. Miar¹ jakoœci predykcji parametrów z³o¿a wykonanej za pomoc¹ krigingu
jest tzw. odchylenie standardowe krigingu. Warunkiem w³aœciwej interpretacji wyników
przeprowadzonej interpolacji jest uwzglêdnienie rozk³adu przestrzennego odchylenia stan-
dardowego krigingu.

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono mapê odchylenia standardowego krigingu dla mi¹¿-
szoœci z³o¿a M oraz dla popielnoœci A. Ten drugi (rys. 6) jest pod wzglêdem jakoœciowym
reprezentatywny tak¿e dla wartoœci opa³owej Q i zawartoœci siarki S.

W centralnej i po³udniowej czêœci z³o¿a, czyli tam gdzie istnieje gêsta sieæ otworów
rozpoznawczych, widoczne s¹ obszary o du¿ej wiarygodnoœci predykcji (niskim odchyleniu
standardowym krigingu). W przeciwieñstwie do nich obszary w pó³nocnej czêœci z³o¿a
cechuje niska wiarygodnoœæ predykcji (wysoka wartoœæ odchylenia standardowego kri-
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Rys. 5. Mapa odchylenia standardowego krigingu dla mi¹¿szoœci M pok³adu z³o¿a [m]

Fig. 5. Map of kriging standard deviation for lignite deposit thickness M [m]



gingu). Odnosi siê to do miejsc, w których otwory rozpoznawcze nie wystêpuj¹ albo ich
gêstoœæ jest niewielka. Generalnie, obszary te (rys. 5) pokrywaj¹ siê z granicami udoku-
mentowania z³o¿a w kategorii C1 i C2.

Mapy (rys. 5 i 6) ró¿ni¹ siê znacznie miêdzy sob¹. Widoczne ró¿nice wynikaj¹ z przy-
jêtych zasad dokumentowania z³o¿a. Nie analizowano mianowicie, parametrów jakoœcio-
wych wêgla w otworach, w których niewielka mi¹¿szoœæ z³o¿a dyskwalifikowa³a przysz³¹
eksploatacjê jego czêœci (por. rys. 1 i 6).

Ze wzglêdu na charakter i przejrzystoœæ niniejszej publikacji œwiadomie zrezygnowano
z analizy iloœciowej odchylenia standardowego krigingu.

3. Parametr cenowy jako syntetyczny wskaŸnik zmiennoœci

parametrów z³o¿owych

Ide¹ przewodni¹ dla skonstruowania parametru cenowego by³a potrzeba uproszczenia
interpretacji map jakoœciowych cechuj¹cych analizowane z³o¿e. Propozycja wykorzystania
parametru Cj jest pierwsz¹ tak¹ prób¹.

Wzór (1) do obliczania parametru cenowego opracowano na podstawie formu³y cenowej
wykorzystywanej do rozliczeñ pomiêdzy kopalni¹ i elektrowni¹ przedstawionej w pracach

347

Rys. 6. Mapa odchylenia standardowego krigingu dla popielnoœci wêgla A [%]

Fig. 6. Map of kriging standard deviation for ash content A in lignite deposit [%]



Grudziñskiego i Lorenz [2, 3]. Wzór zmodyfikowano dostosowuj¹c go do charakteru
przedmiotowego z³o¿a przez podstawienie wartoœci œrednich, w³aœciwych dla z³o¿a G³o-
waczów (�Q = 7512 kJ/kg, �A = 29,5%, �S = 0,44%). Formu³a parametru cenowego Cj

przyjmuje zatem postaæ:

C C
Q A S

j � �
�

�
��

�
�

�

�
	0

7512

29 5

180

0 44

10

, ,
z³

(1)

gdzie: Cj – parametr cenowy w funkcji jakoœci wêgla w punkcie z³o¿a,

C0 – cena bazowa [z³/Mg],

Q – wartoœæ opa³owa wêgla w punkcie z³o¿a [kJ/kg],

A – popielnoœæ wêgla w punkcie z³o¿a [%],

S – zawartoœæ siarki w punkcie z³o¿a [%].

Formu³a cenowa uzale¿nia cenê wêgla od jego jakoœci. Ka¿de odchylenie parametrów
wêgla od wartoœci œredniej powoduje spadek (w przypadku pogorszenia jakoœci w stosunku
do wartoœci œredniej) albo zwiêkszenie ceny (dla wartoœci wy¿szych ni¿ wartoœæ œrednia).
Liczby w mianownikach – 180 w odniesieniu do zawartoœci czêœci niepalnych (A) i 10
w przypadku zawartoœci siarki (S) – pe³ni¹ rolê wag reguluj¹cych wp³yw danego parametru
na zmianê ceny wêgla.

Cenê bazow¹ C0 przyjêto na poziomie 1 z³/Mg. Nie jest to cena przystaj¹ca do obecnych
warunków, na jakich rozliczaj¹ siê w Polsce kopalnie i elektrownie, jednak jej przyjêcie na
tym poziomie ma w zamyœle autorów u³atwiaæ interpretacjê wyników.

Na rysunku 7 przedstawiono mapê zmiennoœci przestrzennej parametru cenowego Cj

w ca³ym analizowanym obszarze z³o¿a.
Przedstawiona na rysunku 7 mapa jest syntetycznym obrazem zmiennoœci przestrzennej

jakoœci wêgla w z³o¿u, w funkcji trzech parametrów jakoœciowych (Q, A i S). Pogrubiona
linia oddziela od siebie obszary z³o¿a, które cechuj¹ siê wartoœci¹ wy¿sz¹ lub ni¿sz¹ od
œredniego parametru przyjêtego na poziomie ceny bazowej C0 = 1 z³. Widoczne s¹ strefy
z³o¿a o wyraŸnie lepszej i gorszej jakoœci parametrów. Taka interpretacja nie wynika wprost
z analizy map przedstawiaj¹cych zmiennoœæ pojedynczych parametrów jakoœciowych (rys.
2, 3 i 4). Mo¿na w uproszczeniu stwierdziæ, ¿e parametry przyk³adowego z³o¿a s¹ relatywnie
wysokie w po³udniowej partii i stopniowo ulegaj¹ obni¿eniu w kierunku pó³nocnym.

Dla uzyskania dok³adniejszej informacji o z³o¿u rozszerzono wzór (1) o czynnik od-
nosz¹cy siê do mi¹¿szoœci z³o¿a. Wzór na parametr cenowy CM przyjmuje postaæ:

C C
Q A S M

M � �
�

�
��

�
�

�

�
	
0

7512

29 5

180

0 44

10 3 89

, ,

,
z³

(2)

gdzie: CM – parametr cenowy w funkcji jakoœci wêgla i mi¹¿szoœci pok³adu wêgla w punkcie z³o¿a

[z³],

M – mi¹¿szoœæ z³o¿a w punkcie [m],

Pozosta³e wielkoœci jak we wzorze (1).
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Podobnie jak parametry jakoœciowe równie¿ mi¹¿szoœæ pok³adu wêgla M zosta³a w³¹-
czona do wzoru (2) jako wielkoœæ wzglêdna przez podzielenie jej przez wartoœæ œredni¹
mi¹¿szoœci pok³adu z³o¿a Mœr = 3,89 m.

Na rysunku 8 przedstawiono mapê rozk³adu parametru cenowego CM. Pogrubion¹ lini¹
oddzielono obszary o wartoœci mniejszej i wiêkszej ni¿ CM = 1 z³.

Rysunek 8 ró¿ni siê znacznie od rysunku 7. Wp³yw mi¹¿szoœci wêgla na parametr
cenowy jest zgodny z oczekiwaniem. Nawet gdy jakoœæ wêgla w analizowanym obszarze
z³o¿a jest niska a pok³ad ma du¿¹ mi¹¿szoœæ to jego eksploatacja jest op³acalna. Ten truizm,
na tle polskich z³ó¿ wêgla brunatnego, najlepiej obrazuje przyk³ad z³o¿a Be³chatów.

Kolejnym podejœciem do parametru cenowego jest modyfikacja wzoru (2) w kierunku
urzeczywistnienia ceny wêgla w z³o¿u. Po modyfikacji formu³a przyjmuje postaæ:

C C
Q A S

M PR � �
�

�
��

�
�

�

�
	
 
 
0

7512

29 5

180

0 44

10

, ,
� [z³/Mg]

(3)

gdzie: CR – cena rzeczywista wêgla w z³o¿u [z³/Mg],

P – jednostkowe pole powierzchni z³o¿a [m2],

� – gêstoœæ wêgla [Mg/m3],

Pozosta³e parametry tak jak we wzorze (2).

Przyjêty dodatkowy czynnik we wzorze w postaci jednostkowego pola powierzchni P ma
wymiar kwadratu o bokach 50 m x 50 m. Wielkoœæ ta wynika z przyjêtych parametrów
krigingu.
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Rys. 7. Mapa parametru cenowego Cj analizowanego z³o¿a wêgla brunatnego [z³]

Fig. 7. Map of price parameter Cj in analyzed lignite deposit [z³]



W praktyce, dla obliczenia parametru CR bardziej przydatnym by³aby odmiana krigingu
zwana krigingiem blokowym. W niniejszym referacie dla zachowania spójnoœci pomiêdzy
poszczególnymi etapami pracy celowo wykorzystano wyniki obliczeñ oparte na krigingu
punktowym. Zdaniem autorów pozosta³o to bez wp³ywu na wartoœæ interpretacyjn¹ przed-
stawianej metody.

Na rysunku 9 przedstawiono rozk³ad parametru cenowego CR.
Wartoœæ utylitarna mapy rozk³adu parametru CR le¿y w mo¿liwoœci ³atwego obliczenia

tzw. wartoœci u¿ytkowej z³o¿a [12]. Obliczona w granicach zasobów przemys³owych war-
toœæ mo¿e byæ wykorzystywana do okreœlenia wysokoœci obowi¹zkowego wynagrodzenia
za u¿ytkowanie górnicze, co stanie siê koniecznoœci¹ w przypadku uchwalenia nowego
Prawa geologicznego i górniczego.

Wartoœci kopaliny w z³o¿u, jak¹ reprezentuje parametr CR, nie nale¿y myliæ z wartoœci¹
samego z³o¿a, dla oszacowania której stosuje siê ca³kiem inne metody [13]. Znajomoœæ
rozk³adu przestrzennego parametru cenowego CR mo¿e byæ jednak pomocna w szacowaniu
strumienia przychodów z eksploatacji z³o¿a w procesie wyceny jego wartoœci.

Wykorzystanie parametrów cenowych, których rozk³ad zaprezentowano na przyk³adzie
z³o¿a G³owaczów (rys. 7, 8 i 9) mo¿e znacz¹co u³atwiæ proces projektowania górniczego.
Projektant na ich podstawie mo¿e przyj¹æ kryterium cenowe do okonturowania z³o¿a,
dokonaæ wyboru miejsca udostêpnienia, wyboru kierunków eksploatacji pod k¹tem utrzy-
mania stabilnych parametrów jakoœciowych strumienia urobku. Przyjêcie realistycznych
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Rys. 8. Mapa parametru cenowego CM w funkcji jakoœci i mi¹¿szoœci analizowanego z³o¿a
wêgla brunatnego [z³]

Fig. 8. Map of price parameter CM in analyzed lignite deposit [z³]



za³o¿eñ cenowych (C0) mo¿e u³atwiæ okreœlenie rentownoœci projektu górniczego na etapie
prac koncepcyjnych.

Podsumowanie i wnioski

Kopalnie wêgla brunatnego stoj¹ przed trudnym zadaniem sprostania wymaganiom
jakoœciowym ze strony odbiorców wêgla. Zwiêkszaj¹ce siê wymagania dotycz¹ce sta³oœci
parametrów jakoœciowych strumienia wêgla dostarczanego do elektrowni wynikaj¹ z wy-
sokiej efektywnoœci nowoczesnych bloków energetycznych, jak i du¿ej wra¿liwoœci procesu
spalania na zmiany parametrów surowca. Jednym ze sposobów sterowania jakoœci¹ stru-
mienia wêgla jest projektowanie szczegó³owych zadañ eksploatacyjnych ukierunkowane na
utrzymanie sta³ych jego parametrów. Zaprezentowane narzêdzia w postaci parametrów
cenowych mog¹ byæ przydatne do realizacji tego celu.

Na podstawie zaprezentowanych treœci sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Z³o¿a wêgla brunatnego cechuj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹ przestrzenn¹ parametrów

jakoœciowych. Analiza parametrów z³o¿a G³owaczów jest tego potwierdzeniem.

351

Rys. 9. Mapa parametru cenowego CR w funkcji jakoœci i mi¹¿szoœci z³o¿a wêgla brunatnego [z³]

Fig. 9. Map of price parameter CR in analyzed lignite deposit [z³]



2. Zaproponowane parametry cenowe, które stanowi¹ wypadkow¹ parametrów jakoœ-
ciowych (Cj), a tak¿e mi¹¿szoœci pok³adu wêgla (CM i CR), u³atwiaj¹ interpretacjê zmien-
noœci jakoœci wêgla w z³o¿u. Ich wykorzystanie mo¿e znacz¹co u³atwiæ proces projek-
towania górniczego w dziedzinie: okonturowania zasobów przemys³owych, wyboru miejsca
udostêpnienia z³o¿a, sterowania eksploatacj¹ w celu utrzymania stabilnych parametrów
surowca, sterowania wydobyciem w funkcji ceny.

3. Wzory opracowane do obliczeñ parametrów Cj, CM i CR bazuj¹ na formu³ach wyko-
rzystywanych wspó³czeœnie do rozliczeñ. Nale¿y je traktowaæ jako propozycje. W za-
le¿noœci od rodzaju analizowanego z³o¿a mo¿na je modyfikowaæ, tak w odniesieniu do
wartoœci œrednich parametrów jakoœciowych, jak i do czynników wagowych, od których
zale¿y wp³yw parametru z³o¿a na cenê kopaliny.

4. Metoda zosta³a zaprezentowana na przyk³adzie z³o¿a o prostej budowie bez uwzglêd-
nienia zró¿nicowania jakoœci wêgla w profilu z³o¿a. W przypadku z³o¿a G³owaczów po-
dejœcie to jest uprawnione ze wzglêdu na niewielk¹ mi¹¿szoœæ pok³adu, jak równie¿ ze
wzglêdu na koniecznoœæ zachowania przejrzystoœci przedstawianych treœci. Metodê mo¿na
zastosowaæ równie¿ do analizy z³ó¿ o bardziej skomplikowanej budowie i przedstawiaæ
wyniki w uk³adzie trójwymiarowym.

5. Zaproponowany parametr CR przedstawiaj¹cy mapê rzeczywistej ceny kopaliny w z³o-
¿u mo¿e byæ wykorzystany do wyliczenia tzw. wartoœci u¿ytkowej z³o¿a, co bêdzie przy-
datne dla oszacowania wysokoœci obowi¹zkowego wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze
w przypadku uchwalenia nowego Prawa geologicznego i górniczego.
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Wojciech NAWORYTA, S³awomir MAZUREK

Utilization of price parameters for lignite deposit
exploitation plan

Abstract

The utilization of price parameters Cj, CM and CR for planning process of lignite deposit
exploitation was presented. Case study for utilization of price parameters was shown based on lignite
deposit G³owaczów. The formula for price parameters was constructed using price calculation method
between mining concern and power station. Price parameters maps were calculated based on maps of
lignite quality parameters: calorific value (Q), ash content (A) and sulfur content (S). For quality
parameters maps geostatistical methods were used. The reliability of maps was analyzed and dis-
cussed based on kriging standard deviation maps. The interpretation of results was presented.
Utilization possibilities of price parameters for mine planning process were suggested.
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