UKD 553.981/.982.053/.055+551.985.1.053/.055:551.78: 55O.!I:552.578(048.2) (438-13 Podhale)

Barbara GONDEK

Związek

objawów

bitumiczności

tektoniczną

fliszu z budową
wschodniego Podhala
Dyskusja

Artykuł L. M. Mastelli i B. Koisara (1975), nawiązując do prowadzonych w Instytucie GeologicZnym od wczesnych lat sześćdziesiątycl:L do
chwili obecnej prac nad perspektywami ropo~oś:ności Podhala, spotkał sięr
w Instytucie Geologicznym z dużym zainteresowaniem. Niestety, w części
dotyczącej badań bituminów i ich geochemicznej interpretacji występuje
tak wiele kontrowersyjnych, a w niektórych" przypadkach nawet błędnych sformułowań, że wydało mi się k::orueczne podjąć z nimi dyskuSję.
Będzie ona dotyczyć z jednej strony zagadnień metodyki analitycznej,
z drugiej zaś - geochemi~ej interpretacji uzyskanych Wyników.
Zastosowany przez autorów artykułu zestaw badań bituminów nie wydaje się wystarczający dla wyjaśnienia postawionego problemu, a brak
omówienia uzyskanych wyników i niemal calkowite niewykorzystanie m.ater:ialu analitycznego do interpretacji geochemicznej stworzyły wrażenie,
że analiza bituminów stanowi nie tyle integralną część za]:ożonych badań,
ile raczej dodatek, nie wnoszący żadnych. nowych informacji do tych, które od dawna "znane były z obserwacji powierzchniowych.
Przy omawianiu zastosowanego zakresu badań " analitycznych, autorzy
nie umotywowali zastosowania dwóch - jak należy się domyślać z tekstu
artykułu -niezależnych od siebie ekstrakcji bitumitów heptanem i chloroformem. Uzyskane z obu ekstrakcji wyniki nie odegrały żadnej roli
przy interpretacji geochemicznej "wykonanej przez autorów, a jedynie
zostały wykorzystane .do zakwestionowania ogólnych kryteriów geochemicznych stosowanych w innych ośrodkach badawczych, o czym będzie
mowa dalej. Co się tyczy ekstrakcji prowadzonych przez L. M. Mas1Jellę
i B. Koisara stwierdzić należy, że rzeczywiście zarówno heptan, jak: też
chloroform stosowane są często w badaniach bitumit6w z tym jednak zastrzeżeniem, że zawsze tylko jeden z 1:ych rozPUSzCzalników używany jest
w pierwszym etapie ekstrakcji, maJącym na celu wyodrębnienie ze skal
bitumitów labilnych, w przypadku heptanu głównie węglowodorów,
w przypadku chloroformu obok węglowodorów również lżejszych związKwartalnik Geologiczny, t; 31, nr l, 1m r.
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ków żywiczno-asfa1tenowych. W kolejnym etapie ekstrakcji wymywa się
ze skał tzw. bituminy kwaśne, nie maj ąoe zdolności swobodnej migracji,
a rozpuszczalnikiam.i. są na ogół mieszaniny związków organicznych o dużej aktywności.

Wyniki ekstrakcji heptanem i chloroformem p!l"'2'Jedstawione w omawianym artyk:ułe w ta:b. 1 pOzwalają jedynie stwierdzić, ze (poza próbkami 1, 2 i 4 o czym niżej) ilość ekstraktów chloroformowych jest większa
od Hood ekstraktów heptanowych, 00 jest .oalkowide zgodne z takimi
własnościami fizyczno-chemicznymi tych rozpuszczalników, jak np. stała
dielektryczna, czy moment dipolowy, według których heptan jest znacznie mniej aktywnym I"02'lpUS'zczalThikiem niż chloroLorm. Z uwagi na te
własności i mi.ejscazajmowane prnez oba rozpuszczalniki w sreregu eluotoopowym, oczywistym błędem analitycznym wydają się być wyniki ekstrakcji próbek 1, 2 i 4, w których ilość ekstraktu heptanowego dwu- lub
trzykrotnie przewyźsza ilość ekstraktu chloroformowego.
Drugie 'zastrzeźenie odnośnie do zastosowanej metodyki analitycznej
dotyczy celowości, przeprowadzenia przez autorów chromatograficznego
rozdziału ekstraktów bitumicznych, wobec nieunlleszcz,enia w omawianym .
artykule jakichkolwiek informacji o uzyskanych wynikach ilościowych
j co za tym idzie, nieuwzględnienia również i tych badań przy interpretacji.
Calkowicie niezrozumi.ały jest sposób wykor~tania pr:rez aUItorówbadań spektrornetrycznych w podczerwieni. W przedostatnim akapicie na
str. 866. czytamy: "Dla otrzymania frakcji ekstraktów heptahowych
i .chloroformowych wykonano Widma "w podczerwieni, co pozwoliło na podzialotrzymanych związków (fig. 3)". Z zacytowanego mania wynika, że
frakcje ekstraktów bitumicznych otrzymano na drodze oznacrenia absorbcji w podczeiwieni, 00 jest oczywistym błędem. Można by prz;ypuścić, Ze
autor'.ly' pomylili się .w cytowanym 7Jdaniu, którego początek powiJnien
brzmieć': ."Dla scharakteryzowania frakcji bitumicznych ... ", a nie dla ich
otrzymania. Wytłumac7Jenie takie nie może być jednak brane pod uwagę
wobec podpisu .pod fig. 3: "Widma podczerwieni ekstraktów hepta:nowych", gdzie wyraźnie chodzi o ekstrakty bitumiczne, a nie o ich frakcje.
Na podstawie danych przedstawionych
wspo~ianej fig. 3 można prz;y
tym wnioskować, że mektóre z ekstraktów asfaltytów są czystymi węglo
wodorami nasyconymi, inne "mies,zan:iną węglowodoru olefinowego z ar0matycznym" (co jest absolutnYm novum naukowym, gdyż tego rodzaju
olq-eślenianie .stosowanO' -dotychczas w geochemii organicznej), a jeszcze
inne ekstrakty są heterogenicznymi poohódnymi ' węglowOdorów. Je2lcli ·
ąu:torzy rzeczywiście Uzyskali tak zróżnicowane chemicznie ekstrakty hęp
tanowe, powirii:li bezwzględnie pr2ledstawić wszystkie wyniki otrzymane
dla badanych prÓ'bek asfaltytów i przeprowadzić ich s~zegóŁową intęr
pretację. ·
. . ..
. '.
. Ostatnie uwagi z zakresu metodyki analitycznej dotyczą oznaczania pH
wodny,eh wyciągów popiołów. Wyniki tych badań, jakkolwiek wykazUją
istotne zróżnicowanie badanych próbek, w ogóle nie posłużyły do wyciąg~
nięcia wniosków geochemicznych.
.
. . Przechodząc do uwag o geochetnicznej· interpretacji zastosow,anej
w omawianym artykule, pragnę skoncentrować się przęde· wszystkim na
dwóch problemach.
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. Pierwszy Z nich· dotyczy oceny stopnia zmetan1orfuJowania substancji
organicznej. L. M~ Mastella i B. Koisar (str. 867-868) podają: "Uwzględ
niając uwagi A. Wachala (1970) trudno jest zastosować zalecany przez innych badaczy (I. I. Ammosow, W. I. GO'rszkow, 1969; J. Calikowski,
B. Gondek, K. Szpanier, 1968; G. T. Philipp, 1964) uproszcrony wskaźnik
charakterystyki substancji organicznej, na którego podstawie przyjęło się
sądzić o stopniu zmetamorfizowania substancji organicznych. Procentowy
stosunek zawartości bitumitów wyekstrahowanych chloroformem do zawartości substancji organicznej obarczony jest błędem, gdyż chlOToform
nie .jest idealnym rozpuszczalnik:iem bitumitów, co można wykazać na
przykładzie procentowej zawartości frakcji· hep:tJa.nowych otrzymanych
z próbek 1,· 2, 4 (tab. 1). Dlatego uzySkane tą drO'gą wnioski o stopniu
zmetamoTfi'zowania substancji organicznych są błędne". Cytowane stwierdzenia wskazują na zupełną nieznajomość tekstów, na które powołUJją się
autorzy, gdyż ani G. T. Phili'ppi (1965, anie jak podanO' 1964), ani też
J. Cali'kowski i in. w ogóle nie omawiają powyższego wskaźnika. W obu
tych pracach wykorzystany· jest natomiast stosunek procentowej zawartości węglowodorów do procentowej zawartości: Cori! w skale, jako wskaZnik mówiący o zdolności migrowania · węglowodorów w ośrodku. ska1nym~
PoziO'm przeobrażenia substancji ·org,anicznej óceniają wspomniani w cyta(!ie autorzy na podstawie sZC7JEgółowej anali:z;y różnych grup węglowod~
rów i · innych składników bitumitów. Zaznaczyć należy, że przytoczony
przez L. M. Mastellę i R Koisara wskaźnik znany ·jest w praktyce geo-'
chemicznej jako tzw. współczynnik ~,zaproponowany w roku 1968 przez
N. B. Wassójewicza dla oCeny syn- i epigenetyczności bitumi'tów. .
.Drugie zagadnienie kontrowersyjne, to. interpretacja wyników badań
"bialorołtej i brunatnej bezpostaciowej substancji parafinowej" towarzyszącej asfaltytom. Do bliższej charakterystyki tej substancji L. M. Mastena .i B. Koisar przywiązywali d'UiJą wagę, określając jej temperaturę
tOpnienia i · oŻllaczającinetodami mikroskopowymi i rentge:ilostruktu:I'alnynii rodzaj Jej ·budowy krystalicznej. Według przedStawionych wyników
badana substancja ma budowę łuseczkowatą,, · a temperatura jej topnienia
waha się w granicach 50-77 oC, która to temperatura uznana 7lOStala
przez autorów za niską. Trudno zgodzić się z taką oceną, gdyż temperatury topnienia czysty;ch, wy-sokocząsteczkowych n-parafinów są często
niższe; a temperatury topnienia twardej parafinywydzie10nej z rop natftowych są również z reguły znacznie niżs'ze. W takiej sytuacji przedzial
temperatur topnienia 50-77 oC należy uznać rac:zej za wysoki, a węglo
wodory występujące w badanej substancji za związki o dużych cząstecz
.kach. Potwierdzeniem takiej in~tacji mogą być badania węglO'wodo
r,ów n-parafinowych występująCych w asfaltycie na kontakcie fliszu :podhalańskiego z
pienińskim
pasem skallrowym (B. Gondek, 1972).
Węglowodory te charakteryzują się pł':zJewagą 'związków o dużych czą. steczkach (C21--C32) i stanowią wyraźną PO?JOStałość po migracji ropy naf. towej . W tym świetle nie znajduje uzasadnienia wykorzystywanie · przez
L. M. Mastellę i B. Koisara do interpretacji geologicznej stwierozem,a,
o niskich tempeniturach topnienia białej substancji toWarzyszącejasfaltytom (str. 869).
.
.
.
. Poza zagadru,eniami poruszonymi wyrej, szereg niejasnościW"Y'stępuje .
również w poszczególnych sformułowaniach oraz wrestawieniu'·:pt2;edSta;;.
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wionym w tabeli 1. Na Przykład, w tabeli 1 nie jest zrozumiałe znaczenie
Ostatniej rubryki, zatytulow:~ej: "Masa C zawąrteg.o w próbce, w g" .,.-,
nie Wyjaśniono bowiem, czy cyfry podane w tej rubryce odnoszą się do
próbek o jednej, określonej masie (a jeżeli tak, to jakiej ?), nie podano
również możliwości wykorzystania informacji zawartej wtęj rubryce dla'
celów interpretacyjnych.
Dalej, w przytoczonych badaniach geochemicznych nie podano wyników, które by upowaZniły autorów do stwierdzenia, że asfaltyty nie są
zmetamorfiwwane (str. 869).
'
We wnioskach (str. 870) dotyczących badań geochemicznych bitumitów
stwierdzono: " ... asfaltyty odpowiadają pierwszemu 'etapowi mezokatagenezy w przedziale temperatur 75~125 oC. Uruch.omi.one w tym etapie
niskotemperaturowe frakcje bitumitów migrowały W7Jdluż stref nieciąg
łości tektonicznych i koncentrowały się w ich sąsiedztwie w postaci asfaltytów... ". Tego rodzaju inteIt>retacja jest ruezgodna 'z podstaw.owymi definicjami określającymi ppszczególne grupy bitumitów. W .omawianym
przypadku odbywała się najprawd.opodobniej migracja ropy naftowej,
w której znajdują się zarówno węglowodory o różnych' temperaturach
wrzenia, jak też rozpuszczone w nich wysokowrzą,ce związki. żywiczno
-.asfaltenowe. W specyficznych warunkach migrow.anj,a popr:rez szczeliny
i większe rozłamy tektoniczne nastąpić może wytrącanie się z ropy mniej
rozpuszczalnych grup związków, 'do których należą zaróWno wysokoc'zą
steczkowe parafiny, jak też asfalteny, które w toku dalszYch przemian
mogą przejść w asfaltyty. W żadJn,ym wypadku nie mOOn.a jednak, jak !to
uczynili autorzy omawianej pracy, zaliczyć asfaltytów do 'zwią*ów "ni,,:,
S'kotemperaturowych", jeżeli termin ten ma oznaczać związki o niskich
temperaturach wrzenia lub topnienia:
W zakończeniu omawiania artykułu L. M. Mastelli i B. Koisara mUS7;ę
z przykrością stwierdzić, że w zakresie badań, bitumitów ani nie doklonano
właściwego wyboru metod analitycznych, ani teZ nie przeprow.adzono
właściwej interpretacji geochemicznej, co w 'z nacznym stopniu_zubożyło
treści poznawcze tego opracowania.
Za.kl:ad Geologii Rapy li Gazu
Instytutu Geologicznego
W8lrfJZ8lWa, ul. 'Rakowiecka 4
Nadesłano dnia 21 kwietnia 1976 r.
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związku Z nieobecnością W kraju autora części geochemicznej czuję
się zobowiązany ustOS'llnkować się jedynie w spoSób ogólny do polemizującego z nas'zym artykułem tekstu.
Głównym celem naszego artykułu było wykazanie, na podstawie faktów terenowych, istnienia §cisłych powiązań objawów bitumiczności z budową tektoniczną fliszu podhalańsk:i.ego. Analiza tych powiąmń potwierdziła epigenetyczny charakter bituminizacji fliszu podhalańskiego oraz
pozwoliła navvyznaczenie rejonów, w których mogą występować nagr0-

madzenia gazu lub ropy naftowej. Badania geochemiczne, wobec głównie
tektonicznej problematyki. artykułu, siłą rreczy musiały zostać podane
w formie skrótowej. Autorzy z góry założyli, że pełne opracowanie badań
geochemicznych zostanie podane przez B. Koisara w ooołmej publikacji.
Większość .wątpliwości B.Gondek: usuwa wyjaśnienie, że dla wstęp.
nego wydzielenia frakcji heptanO'Wej próbki poddawane były najpierw
ekstrakcji heptanem, zaś dopiero powstal:ość tych próbek ekstrahowano
chloroformem. Należy przyznać, że sformułowanie o frakcji chloImormOwej 2lOStał:o użyte nieprecyzyjnie, gdyż chodzi w tym wypadku. o pozostałość substancji bitumicznej, a nie \0 całość elcitr.ahowaną chloroformem.
Dyskusyjna sprawa interpretacji widm podczerwieni oraz stopnia metamorfizacji substancji organicznej wykracza poza moje kompetencje i na
, pewno zostanie podjęta przez B. Koisara w przygotowywanej publikacji.
Dotyczy to również problemu klasyfikacji przedziałów topnienia substan,cjipar.afinoweJ. Wydaje się, że ważny jest sam prnedział: temperatur,
natomiast dyskusja czy są to temperatury wysokie, czy niskie, biorąc pod.
uwagę względność takich ocen, jest nieco wtórna i świadczy raczej o temperaturze polemiki. .
Polemizując obszernie z niewielkimi fragmentami naszego artykułu
B. Gondek całkowicie pomija jego główne tezy. Zaś zarzuty co do prawidłowości badań geochemicznych, nawet jeżeli częściowo są słuszne,
w najmniejogzym stopniu tez tych nie podważają.
.
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Warszawa, Al. 'Z wl.rJd 1 Wigury 93
Nadesłano dnia iLl pa.źdz1el'Il'llkla 1876 r.

