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Tadeusz lPtUSZEWSKI

Porównanie polskiej petrograficznej. ,klasyfikacji
węgli brunatnych z próbami klasyfikacji
międzynarodowej
Zagadnienia klasyfikacji petrograficinej Węgli , brunatnych ' zostały ,
wprowadzone stOsuDkowo ,niedaWJ;l'O do literatury: Prekursorem polskich
opracowań petI:ograficznych węgli brunatnych był A. Drath (i935), który
zajmował się tzw. węglami blanowickimi, tj. węglami brunatnymi wyżej
uwęglonymi. Przez wyżej uw~glone węgle brunatne należy rozumieć
węgle, które 'przeszły już pełną diagenezę su.bstar.l.cji organicznej w fazie
biochemicznej i weszły w fazę metamorfozy, 'a więc procesów geoche-,
micznych, co spowodowało upodobnienie się ich pod wżglęąem cech
wewnętr~nyc:łl i zewnętrznych do węgli kamiennych. W chodzą Ut takie
cechy jak: barwa, ,' zwięzłość, struktura i własności chemiczne (H. Hofmann, K. Hoehne, 1959; T. Kruszewski, 1961). Węglami brunatnymi
niżej uwęglonymi zwykło nazywać się ogół Pozostałych węgli', charakteryzujących 'się parametrami fiżykochemicznymi; typowymi dla węgl
ksylitówych czy ziemistych.
'
,"
.
Według założeń . Międzynarodowego Komitetu Petrogratii Węgli (JCCF
1963) należy przy ustalaniu własności węgla wyznaczyć jego skład litotypowy (części makroskopowe) oraz określić Występowanie w nim mikroelementów, jakimi, są mikrolitotypy i. ~cerały.
Termin mącerał oznacza elementarny składnik mikroskopowy węgla,.
analogiczny jak minerał w skałach; Jest to więc najmniejszy petrograficzny utwór węglowy, mający w literaturze polskiej synonimy: skład
nik mikroskopowy węgla względnie mikrokomponent węglowy. ·Jest on
utworem jednorodnym pod względem fizycznym i chemicznym, natomiast
zmienny pod, 'względem Inorfologicznym, przez co różni się od krysżtału
poszczególnego minerału. Trzeba
tym miejscu zauważyć, że istnieją
także tendencje do podziału macerał6w na ' mniejsze jednostki submacerały w pr~dku bardzo specjalistycznych ' badań naukowych.
W petrografii węgla kamiennego, ze względu na jego strukturę, wy- różnia1ne mikroskopowo 1ll,acerały tworzące skupienia' zostały nazwane
.mikrolitotypami. Najmniejsza wielkoŚĆ tych skupień' jest rzędu 50 mikronów. Z kolei znowu nagromadzenia mi~o1it~typ6w tworzą wyróżnialne'
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już mikroskopowo litotypy, czy~i warstewki mniej lub bardziej . jednorodnych węgli . humusowych. W petrografii węgla brunatnego grubość
tego rodzaju litotypu, praktycznie biorąc, byłaby nie do spostrzeżenia.
Z powyższegQ wynika, że macerały są najbardziej jednorodnymi utworami węglowymi, mikrolitotypy są ich skupieniami,ale również wyróżnialnymi jedynie mikroskopowo. Określenie zatem własności fizycz:nych, chemicznych bądź zastosowanie ilościowej analizy petrograficznej
mikrolitotyp6w dla rozpoznania własności węgla jest mało korzystne,
gdyż własności fizykochemiczne mikrolitotyp6w zależą od stosunków
ilościowych wchodzących w ich skład macerałów. W związku z tym,
własności te są zmienne dla tego samego mikrolitotypu już w obrębie
samego litotypu węglowego. Stąd też proponowana przez O. Malana (1965)
klasyfikacja · mikrolitotypowa, . jak i klasyfikacja petrograficzno-technologiczno-genetyczna l. 1. Ammosowa (I. I. Ammosow, N. J. Babinkowa,
1963) i P. P. Timofiejewa (P. P. Timofeev, V. S. Jablokov, L. J. Bogolu.
boya, 1962) nie znalazły większego rozpowszechnienia.
Z tych też względów przy charakteryzowaniu składu petrograficznego węgli brunatnych z poszczególnych złóż opierano się · na grupach
maC!erałów o podobnym wykształceniu, budowie, pochodzeniu i cechach
optycznych (T. Kruszewski, 1960, 1964a, 1965a, 1968a, 1968b, 1969;
J. Szwed-Lorenz, 1972; E. Wojtowiez, 1968). Należy wspomnieć, że prace
szeregu badaczy szły także w kierunku ustalenia składu makro- i mikroskopowego węgli brunatnych, jak i prÓlJY powiązania z nimi właSności
technologicznych (J. Jacob, 1957; T. lUuszewski, 1964b, 1968c, 1970;
E. Ramler, A. wsner, 1965; E. Ramier, M. Siiss,-1969;M. SUss, E. Sontag, 1966). Kwestią ustalenia klasyfikacji petrograficznej:węgli brunatnych .w połączeniu z klasyfikacją technologiczną według ·typów zajmowała się Komisja Krajów RWPG (B. Raga, K. Tomków, 1971).
.
W ostatnich latach przy Międzynarodowym Komitecie· Petrografii
(Ieep) powstała Komisja Węgli Brunatnych. Jej celem jest ujednolicenie
nomenklatury petrograficznej i ustalenie klasyfikacji węgli brunatnych.
Na podstawie materiałów Ieep (Materiały XXII Sesji, 1969; K. Hamberger, B. Kwiecińska, 1972; M. Teichmuller, R. Noel, 1964) mOZna stwier":
:dzićsłuszną tendencję upodobnienia 'nazewnictwa petrografii węgli brunatnych i kamiennych. Stworzyłoby to możliwość stosowania jednej
płaszczyzny odniesienia dla wszystkich kaustobiolitów. Nieodzowne jest
jednak stwierdzenie, że mniejszy stopień ro~ldadu- materiału roślinnego
w węglach brunatnych niżej uwęglonych pozwala na nawiązanie ich
podziałU do wyjściowych cech biologicznych miateriału roślinnego, jak
i substancji nieorganicznej wspólnie z nim występującej. Stwarza to
jednak - w zależności od stopni,a przeobrażenia i żelifikacji węgla brunatnego - trudności w powiązaniu poszczególnych klasyfikacji. W celu
ułatwienia porównania klasyfikacji węgli brunatnych stosowanej w Polsce z proponowaną przez Ieep przedstawiono (tab. 1) nazewnictwo Ieep .
oraz nazewnictwo polskie odnoszące się do grup macerałów oraz ich pod. grup, a także samych macerałów.
.
Jak wynika z' przedstawionego porównania, klasyfikacja Ieep opiera
się przede wszystkim na węglach brunatnych wyżej uwęglonych oraz
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Tabela 1

Por61maaie kJasyflkacji mJędzynarodoweJ (JeCP) i polskiej
Grupa

.

Jecp

macerałów

I

polska

Macerały

Podgrupa maceralów

Jeep

I

Jecp

polska

I

polska

Ksylinit dobrze
:zachowany
Tekstynit
Humotclinit

Huminit

Ksylinit

rozłożony

Ksylinit
wany

zżelifiko-

Ksylinit
Ulminit

Huminit

Detrynit I stopnia
przeobrażenia

Atrynit
Humodetrynit

Detrynit

Detrynit II stopnia
Densyn,it

Detrynit ID stopnia

2:e1init

Doplcrynit: "

Humokolinit Doplerynit
Korpohuminit
Sporynit
Kutynit
Rezynit
Liptynit

Protobituminit

Liptodetrynit
Chlorophyllinit
Alginit

Fuzynit
1nertynit

Inertynit

Nieorganiema
substancja
mineralna

Sporynit
Kutynit
Rezynit
Ccrynit

Makrynit
Sklerotynit
Inertodetrynit

-

-

Alginit
Suberynit
Fuzynit
Scmifuzynit
Mikrynit
Sklerotynit

minerały ilaste,
kwarc, węglany,
siarczany,
siarczki,
huminiany

pośrednich, stanowiących przejście do węgli brunatnych niżej uwęglonych.
Uwidacznia się to zwłaszcza w tak zasaOniczym składniku węgli brunatnych niżej uwęglonych, jakim jest detrynit "(humodetrynit wg ICCP),
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który rozbito na dwa macerały stanowiące zasadniczą masę węgli brunatnych: atrynit - głównie miękkich i densynit · - głównie twardych.
Pominięto zaś tak istotną sprawę jak stOpień przeobrażenia detrynitu,
. który świadczy o tym, jak daleko posunięty jest proces homogenizacji
i żelliikacji. Klasyfikacja polska rozróżnia trzy stopirle przeobrażenia
detrynitU . .Również ksylinit (humote1init wg ICCP) - podzielony w klasyfikacji pOlskiej na ksylinit dobrze zachowany, ksy1init rozłożony i ksylinit zżelifikowany - został określony wg ICCP jako tekstynit i ulminit.
Tekstynit odpowiada więc ksylinitowi zarówno dobrze zachowanemu, jak
i rozłożonemu, co znów powoduje pomi.rlięcie bardzo istotnych cech
strukturalnych. Należy zwrócić również uwagę na tak ważny składnik węgli
jak sUbstancJa mineralna, kt6rej ilość i jakość is~tnierzutuje na rodzaj
i własności węgla, i która daje istotne .wskazówki genetyczne, winna więc·
ona znaleźć odbicie w klasyfikacji petrograficznej węgli brunatnych.
W c~lu właściwego zaklasyfikowania poszczególnych macerałów podczas badań mikroskopOwych podano poniżej ich najważniejsze cechy optyczne oraz :p ozycje literatury, w których szczegółowo określono ich
własności w poszczególnych grupach macerał6w.
1. Huminit. K s y li n i t d o b r z e z a c h o w a n y (T. Kruszewski,
1965, 1966, M. Siiss, 1959). W świetle odbitym, przy zastosowaniu immersji, ścianki kom6rek są · łatwo rozróżnialne, barwy ciemnobrązowej.
W świetle spolaryzowanym odbitym wyróżnia się słabe efekty .anizotropowe, w świetle spolaryzowanym przechodzącym. są wyraźnie mierzalne
efekty anizotropowe w postaci kriyży interferencyjnych, wykazywanych przez celulozę. Scianki komórek nie wykażują żelifikacji.
K s y li n i t r o z ł o ż o n y (T. Kruszewski, 1969). W świetle odbitym,
przy zastosowaniu immerSji, ścianki kom6rek są ciemnoszare, miejscami
nieco zżelowane.Charakteryzuje go duży stopień zniszczenia tkanek na
skutek procesów biochemicznych. W świetle odbitym jest izotropowy.
W świetle przechodzącym spolaryzowanym wykazuje niewielkie efekty
anizotropowe pochodzące od resztek nie roZłożonej celulozy.
K s yl i n i t zż eli f i k o w ny (T. Kruszewski, 1970; G. Rpselt,
1969). W· świetle odbitym, przy zastosowaniu immersji, ścianki komórek
są brązowoszare do jasnoszarych. Wnętrza komórek są zazwyczaj wypełnione substancją żelową. W świetle spolaryzowanym odbitym oraz
przechodzącym efekty anizotropowe nie występują.
D e t r y n i t (T. ~uszewski, 1969; E. Santag, E. Tzschoppe,
H. J, Christoph, 1965; E. Stach, 1965). I stopień przeobrażenia. Składa się
ze szczątków roślin zielnych oraz bardzo drobnych,. rozkruszonych
okruchów tkankowych. Nie wykazuje wyodrębniających · się w nim skupień żeli ani spękań. W świetle odbitym, przy zastosowaniu immersji,
posiada barwy szarawe ,a w świetle przechodzącym barwę czerwonawożółtobrązową, Jego struktura jest prawie amorficzna. Przy dużych powiększeniach, w świetle przechodzącym spolaryzowanym, · można wy~
różnić istnienie anizotropowej celulozy.
II stopień przeobrażenia. . Zawiera bezstrukturaloe żele wypełniające
niekiedy znaczną ilość por detrynitu. Stwarza to zjawisko jego częściowej
homogenizacji.
.
. III stopień przeobrażenia. Jest to bezstrukturalna, prawie .jednorodna
ma!llł , wykazująca niekiedy dużą ilość drobnych por i wewnętrznych
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spękań. Wydzielają się o~ry o różnym zżelowaniu,. Zarówno' w świetle
odbitym, jak i przechodzącym jest ,on izotropowy.
D opl e ry nit (T. Kruszewski, 1965; 'G. Roselt, 1969). Substancja
żelowa 'nie wykazująca budoWy tkankowej (drobno- i gruboziarnista).
W świetle odbitym , jest jasnoszarożółtawy, izotropowy. W świetle przechodzącym jest izotropowy, bezstrukturalny, barwy czerwonobrunatnej.
2. Protobituminłt (E. Stach, 1965). S P o r y n i t. Zalicza się tutaj
wszelkiego rodzaju ziarna spor i pyłków oraz inne części rozrodcze, jak
np. sporangia.
K u t y n i t. Zalicza się tu kutikule, występujące w niewielkich iloś
ciach w węglach brunatnych niżej uwęglonych.
R e z y n i t. Są to ciałka żywiczne bądź to tworzące wypełnienia
tkanek clTzewnych, bądź też występujące samodzielnie. Łatwo wyróż
nialne ze względu na ułożenie, mają nieco większą twardoŚĆ od detrynit~ oraz większą refleksyjność.
C e r y n i t. Są to wszelkiego rodzaju ciałka woskowe oraz tłuszczowe.
Rozróżnienie od rezynitu i alginitu jest możliwe tylko na podstawie
wewnętrznych cech strukturalnych zauważalnych w ' świetle przecho-

dzącym·

A 1 g i n i t. Są to wszelkiego rodzaju utwory roślin podwodnych,
do których zaliczane są algi. Stosunkowo rzadki w węglach brunatnych.
S u b e r y n i t. Zalicza się tutaj tkanki korkowe.
3. Inertynit. (T. Kruszewski, 1961, lQ65; E. Stach, 1965). F u z y~n i t;
Są to zwęglone tkanki roślinne o wyraźnej strukturze komórkowej, nie
zniszczone przy grubych ściankach ' komórkowych. Regularna budowa
tkankowa może być zniszczona w przypadku cienkich ścianek komórek. ,
Wnętrza komórek mogą być puste bądź wypełnione substancją organiczną lub mineralną. Macerał opakowy o dużej , refleksyjności.
S e m i f u z y n i t. Tkanki drewna o lepiej lub gorzej zachowanej
strukturze komórkowej. Barwa i refleksyjność tych tkanek mieści się
w granicach pomiędzy ksylinitem dobrze zachowanym a ; fuzynitem.
Jest to macerał półopakowy .
,
M ikr y il i t. Bezpostaciowy, koloidalny utw6r, powstały--z substancji
wewnętrznych tkanek, wyżej uwęglony na skutek procesów bi9- i geochemicznych. ' Cechy optyczne OI1lZ własności fizykochemiczne zbliżone do
fuzynitu.
'
S k l e r o t y n i t. Zalicza się tu całość sklerocji i przetrwalriik6w
grzybów. W ~leżności ' od stopnia uwęglenia 'cechy optyązne pośrednie
od fuzynitu do sporynitu. Jest on odporny na czynniki bio-; i geoChemicz.ne. Zazwyczaj ma: barwę jasnoszarą, a refleksyjność ' zbliżoną do fuzy-'
nitu. .Są to 'ciałka izotropowe, p6łopakowe.
'
. 4. Nieorganiczna substancja mineralna. (T. Kruszewski, 1966; J. Kuhl,
1959, 1960; A. Liessner, 1956). Składa się ze związk6w min'e ralnych wolnych i związanych. Są tó wszelkiego rodzaju m~erały ilaste, węglany
i siarczany oraz siarczki. Do grupy tej zalicza się również związki ' orga'
niCzno-nieorganiczne, tj. huminiany Ca, Na, K, Mg.
Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że ' klasyfikacja polska
została stworZona głównie . dla węgli brunatnych niżej uwęglonych oraz
pośrednich, jako że stanowią one przeważającą część wszystkich zasobów
węgla brunatnego w Europie. Wynikają stąd też różnice pomiędzy tą
7
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klasyfikacją i podaną przet K; Hambetger (K. Hamberger, B; Kwiecińska,
1972); odnoszą się one. p.rzede wszystkim do głównej grupy macerałów
węgli brunatnych, .tj. humini~u, ora,z substancji .nieorganicznej. Biorąc
pód uwagę; iż klasyfikacja węgla 'b runatnegowinna obejmować wszystk1ejego rodzaje, . wydaje się, że klasy:fika-cja JCCP ograniczająca się
tylko do ich cz,eśei powi~lna ulec. zrnianię.
G16wnylnstytut Góm1o.twa
Katowice, Plac GWarkllW l
Nadesłano dnia II IIlM"Ca 1873 r.
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