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BADANIA MEZOSKOPOWE W^GLA I ICH ZNACZENIE PRAKTYCZNE

Streszoze.le. V artykule przedstawiono możłiwośoi stosowania badań mezosłopowyoh dla określenia mezostruktur, szczelinowatości
i mineralizacji węgla. Zaproponowano wydzielanie i mezolitotypów
węglowych, tj. witrytu, fuzytu, heterogenicznej masy węglowej i
skały płonnej. Znaczenie praktyczne badań mezoskopowych jest zwią
zane z geologiozną obsługą kopalń węgla.

Petrografiozne badania węgla obejmują zwykle badania makroskopowe (megaskopowe) i mikroskopowe [4], natomiast ogniwu pośredniemu,łączącemu wy
mienione badania, to jest badaniom mezoskopowym (gr. mesos - środkowy,po
średni) nie przypisuje się dotychczas większego znaczenia. Badania mezoskopowe są to obserwacje węgli względnie wykonanych z nich preparatów,przy
zastosowaniu niewielkich powiększeń rzędu 17-85 *, uzyskiwanych w mikro
skopie stereoskopowym (np. produkcji PZO), który daje stosunkowo znaczne
pola obserwaoji, obejmujące odoinki długośoi 2 ,5 -1 3, 5 mm i powierzohnie
2
4,9-143,1 mm . Badania mezoskopowe dają dla określonych celów dobry prze
gląd budowy pokładu, a mianowioie występowania, i składu mezolitotypów,tJ.
elementów mezostruktury węgla, a na ioh tle występowania szczelinowatości
oraz mineralizacji.
Wprowadzenie pojęcia mezolitotypów nie rozszerza, jak by się wydawało,
już znacznie rozbudowanej nomenklatury petrografii węgla, gdyż stanowi je
dynie pewną syntezę jednostek mikrostruktury węgla, tj. mikrolitotypów. W
badaniach mezoskopowyoh rozpoznawanie poszozególnyoh mikrolitotypów jest
często niemożliwe, a wydzielanie grup mikrolitotypów wg ICCP[4] jest zna
cznie utrudnione. Jak wykazują dotyohozasowe doświadczenia badań raezoskopowych węgli można by jednak wydzielić dość pewnie cztery główne mezolitotypy, a mianowioie: witryt, fuzyt, heterogeniczną masę węglową (mikrolitotypy niejednorodne) oraz skałę płonną [3]- Należałoby przyjąć dla mezo—
litotypów minimalną umowną grubość O , 1 mm, oo byłoby odzwierciedleniem ob
serwaoji makrostruktury węgla, przejawiająoej się między innymi obeonośoią smugowatośoi, tj. występowaniem węgla błyszoząoego w postaci smug o
grubości powyżej 0 , 1 mm.
Witryt i fuzyt przedstawiają fragmenty tkanki roślinnej, która podle
gała odpowiednio witrynityzaoji i fuzynityzacji. Odpowiadają one defini
cji fiterału, tworząc pasemka lub smugi o grubości powyżej 0 ,1 mm, zbudo
wane w przypadku witrytu z witrynitu a w przypadku fuzytu z fuzynitu i semifuzynitu. Heterogeniozna masa węglowa, obejmująoa pozostałe niejednorod-

16

g. Gabzdyl

ne mikrolitotypy łącznie, stanowi zwykle tło dla witrytu i fu*ytu, na którym zaznacza się makroskopowo widoczną pasemkowatoś6 i smugowatość. Skład
heterogenioznej masy węglowej moZna określać mezoskopowo z różnym
stop
niem dokładności, podając bliżej jej charakter maoerałowy, a więc np. : witrynitowo-egzynitowy, witrynitowo-ilasty, witrynitowo-mikrynitowy itp.
Pasemka zbudowane z minerałów ilastych, siarczków, węglanów itp. określa
się jako skałę płonną.
Badania mezoskopowe można prowadzić przy zastosowaniu preparatów mikro
skopowych do światła odbitego jak i przeohodząoego oraz bezpośrednio na wę
glu kawałkowym z pobranych próbek słupkowyoh lub bruzdowych, po odpowied
nim wyrównaniu powierzohni przeznaczonej do obserwacji. W przypadku badać
płytek cienkioh można stosować równooześnie odwzorowywanie występująoyoh
mezostruktur za pomooą fotografii stykowych, otrzymując w ten'sposób do
kumentację mezostruktur naturalnej wielkości [3] .
Znaczenie badań mezoskopowych węgla opiera się na możliwości uzyskiwa
nia uzupełniających danyoh o budowie petrograficznej węgla (pokładów wę
gla), które trudniej uzyskać stosująo metody makro- czy mikroskopowa.Moż
na również ten rodzaj badań stosować z powodzeniem do charakterystyki struk
tur niektórych skal towarzyszących pokładom węgla, jak np.: tonsteinów,
łupków węglowych, iłowoów roontmorillonitowych itp.
Zasadnicza użyteozność badań mezoskopowych pokładów węgła wiąże się z
działalnością geologów górniczych w kopalniach węgla kamiennego.Jak to się
przewiduje w związku z kompleksową utylizacją węgla, zadania geologicznej
obsługi kopalń w zakresie petrografii węgla będą zdecydowanie wzrastać£lj.
Podstawowym dokumentem geologioznym w kopalni dla każdego punktu opróbowania pokładu węgla winien być profil mezoskopowy, jako uściślenie pro
filu makroskopowego, uzyskanego w wyniku profilowania pokładu węgła w ko
palni. Wydzielane podczas profilowania pokładu ławice litotypów winny zo
stać scharakteryzowane pod względem mezostrukturalnym przez geologa kopal
nianego, a wyniki tyoh obserwacji wpisane do profilu petrograficznego po
kładu. Obecnie stosowane w kopalniach terminy petrograficzne, przy profi
lowaniu pokładów węgla, mimo ich znormalizowania (PN-76/G-09003)
nie są
jednoznaczne i tracą na ogół na wartości jako dokumenty geologiczne.
Badania mezoskopowe należałoby również wprowadzić do niektórych labora
toryjnych metod stosowanej petrografii węgla [2], zwłaszcza do charaktery
styki natury gazonośnośoi, skłonności do tąpań, wzbogacalności,urabialności itp. w ¡>okładach węglowych.
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LES EXAMENS MÉSOSCOPIQUES DU CHARBON
ET LEUR IMPORTANCE PRATIQUE
R é s u m é
Dans l'article présent on a présenté des possibilités d’aplication des
examens mésosoopiques pour déterminer des mesostruotures, fissuration et
minéralisation du charbon. On a proposé une distiction des mésolithotypes
carboniques, à savoir! vitrtite, fusain, masse carbonique hétérogène
et
roche improductive.
L'importance pratique des examens mésosoopiques
géologique des mines de houille.
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