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REFLEKSYJNOŚĆ MATERII WITRYNITOPODOBNEJ JAKO WSKAŹNIK
DOJRZAŁOŚCI TERMICZNEJ CECHSZTYŃSKIEGO ŁUPKU MIEDZIONOŚNEGO
REFLECTANCE OF VITRINITE-LIKE MATTER AS A THERMAL MATURITY INDEX
FOR THE ZECHSTEIN KUPFERSCHIEFER
GRZEGORZ J. NOWAK1, STANISŁAW SPECZIK2, SŁAWOMIR OSZCZEPALSKI2

Abstrakt. Cechsztyński łupek miedzionośny jest znacząco wzbogacony w materię organiczną. Najliczniej występują tu macerały grupy
liptynitu, wśród których dominującą rolę odgrywa bituminit. W łupku wtórnie utlenionym (ze strefy przejściowej i utlenionej) został on
zastąpiony przez materię witrynitopodobną (wtp). Witrynit i inertynit należą do mniej licznych komponentów organicznych tego horyzontu.
Absencja bądź sporadyczne występowanie witrynitu w termicznie przeobrażonym łupku miedzionośnym spowodowały potrzebę zastosowania refleksyjności materii witrynitodobnej, jako parametru dojrzałości termicznej i dokonania porównań z powszechnie do tego celu używanym Ro witrynitu. Materia witrynitopodobna zachowuje się podobnie jak witrynit podczas uwęglania. Jej refleksyjność jest nieco niższa
(0,21–0,13% ) od Ro witrynitu. Stwierdzono, że różnice pomiędzy Ro witrynitu i refleksyjnością wtp maleją w stronę coraz bardziej utlenionym, spągowym partiom łupku miedzionośnego. Pozwala to, uwzględniając pewne ograniczenia, na użycie Ro materii witrynitopodobnej
jako parametru dojrzałości termicznej.
Słowa kluczowe: łupek miedzionośny, dojrzałość termiczna, refleksyjność, macerały, witrynit, materia witrynitopodobna, cechsztyn.
Abstract. The Zechstein Kupferschiefer is significantly enriched in organic matter. Liptinite macerals are the most abundant organic
components, in which bituminite prevails. However, vitrinite-like matter is noteworthy in both transitional and oxidized facies, replacing
bituminite there. Vitrinite and inertinite are rather minor organic constituents of this horizon. Because of the scarce occurrence of vitrinite in
the thermally altered Kupferschiefer, the reflectance was measured on the vitrinite-like matter. The relationships between the reflectance parameters of different macerals with increasing coalification were studied. Vitrinite-like matter evolves in a similar way to vitrinite during
coalification. Its reflectance is lower (0.21–0.13%) than vitrinite Ro. Taking certain limitations into account, reflectance of vitrinite-like matter may be applied as a maturity parameter.
Key words: Kupferschiefer, thermal maturity, reflectance, macerals, vitrinite, vitrinite-like matter, Zechstein.

WSTĘP
Powszechność występowania witrynitu wśród materii
organicznej (RMO) rozproszonej w skałach osadowych oraz
przejęte wprost z petrologii węgla znormalizowane procedury
i łatwość przeprowadzania pomiarów jego zdolności odbicia
światła – refleksyjności (Ro) spowodowały, że refleksyjność
witrynitu jest powszechnie stosowanym w badaniach geolo-

gicznych parametrem dojrzałości termicznej. W osadach mogą występować macerały o cechach optycznych witrynitu,
ale o innym składzie chemicznym. Oprócz stosowania Ro
witrynitu jako parametru dojrzałości materii organicznej znane są przykłady wykorzystania refleksyjności innych składników organicznych, jak choćby stałych bituminów (Glikson
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i in., 1992; Wilson, 2000; Xianming i in., 2000; Glikson,
2001) czy szeroko rozumianych macerałów witrynitopodobnych (Kisch, 1980; Burchardt, Lewan, 1990; Swadowska,
Sikorska, 1998). Koch (1997) zastosował pomiary refleksyjności tzw. bituminitu witrynitopodobnego, występującego
w łupku miedzionośnym z obszaru Niemiec, do określenia
stopnia dojrzałości termicznej materii organicznej rozproszonej w tym horyzoncie.
Cechsztyński łupek miedzionośny jest skałą o zróżnicowanym udziale rozproszonej materii organicznej, od 1,57–16,09%
C (średnio 6,34% C ) w strefach Zn–Pb i pirytonośnej, poprzez
0,19–14,70% C (średnio 5,13% C ) w strefie miedzionośnej i
wyraźnym spadku 0,07–3,33% C (średnio 0,55% C ) w strefie utlenionej. Rozpoczęte w ubiegłym wieku i kontynuowane obecnie badania petrologiczne RMO łupku miedzionośnego mają na celu diagnozę materii organicznej i określenie
org

org

org

org

org
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jej stopnia dojrzałości termicznej na podstawie wyników pomiarów jej refleksyjności (Speczik, Püttmann, 1987; Wolf i
in., 1989; Speczik 1994; Sun i in., 1995; Koch, 1997; Nowak, 2000, 2003, 2007; Nowak i in., 2001, 2004). Wyniki
tych badań rzuciły nowe światło na genezę okruszcowania
łupku miedzionośnego (Oszczepalski i in., 2001, 2002; Speczik i in., 2003, 2005), a także stały się elementem strategii
poszukiwawczej dla pozyskania nowych rezerw metali występujących w tym horyzoncie (Speczik i in., 2007a, b).
Celem niniejszego artykułu jest informacja na temat możliwości zastosowania refleksyjności materii witrynitopodobnej występującej w cechsztyńskim łupku miedzionośnym,
jako parametru dojrzałości termicznej, oraz jej ocena i porównanie z tradycyjnie stosowanym wskaźnikiem uwęglenia, jakim jest Ro witrynitu.

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA MATERII ORGANICZNEJ
ŁUPKU MIEDZIONOśNEGO
Badania petrograficzne łupku miedzionośnego objęły obszary złożowe z rejonów Konrad–Wartowice w niecce
północnosudeckiej oraz Lubin–Sieroszowice na monoklinie
przedsudeckiej, a z czasem rozszerzono je na cały obszar Polski. Analizom mikroskopowym poddano blisko 300 próbek
pochodzących ze 189 otworów wiertniczych. Ich wyniki pozwoliły stwierdzić w omawianym horyzoncie występowanie
macerałów grup witrynitu, inertynitu i liptynitu, przy wyraźnej przewadze tych ostatnich oraz produktów ich przeobrażeń. Liptynit reprezentują tu: sporynit, liptodetrynit, alginit
i bituminit. Dwa ostatnie mają pierwszorzędne znaczenie
w składzie materii organicznej łupku miedzionośnego, a bituminit może niekiedy osiągać nawet 85% udziału wszystkich
macerałów, będąc najistotniejszym komponentem organicznym badanego horyzontu (Nowak, 2003). Występują tu dwa
typy bituminitu: (1) bezstrukturalna materia organiczna
o ciemnoszarobrązowej barwie, która tworzy zasadniczą masę organiczną w mineralnej matriks, (2) ciemnoszara materia
organiczna o jaśniejszej barwie od bituminitu typu 1 i wyższej
od niego refleksyjności; występuje w formie cienkich, silnie
rozczłonkowanych pasemek, soczewek i różnokształtnych
fragmentów, upodabniając się pod względem cech optycznych i form występowania do witrynitu (op. cit.). W łupku
utlenionym (strefy przejściowa i utleniona) zanikają alginit

i sporynit. W miejsce bituminitu typu 2 pojawia się materia
witrynitopodobna (macerał witrynitopodobny). W łupkach
utlenionych spotyka się ją jedynie w formie reliktowej. Materia witrynitopodobna (op. cit.) jest wtórnym produktem przeobrażenia bituminitu wskutek oddziaływania na niego hydrotermalnych roztworów mineralizujących (fig. 1). Ten typ materiału organicznego podczas obserwacji mikroskopowych
w normalnym świetle odbitym wykazuje cechy optyczne upodabniające go do witrynitu występującego w tej samej próbce,
tzn. posiada szarą bądź jasnoszarą barwę i wykazuje brak anizotropii. W świetle ultrafioletowym macerał witrynitopodobny nie wykazuje fluorescencji, gdy jego refleksyjność jest wyższa niż 0,70%. Ro materii witrynitopodobnej jest nieznacznie niższa od Ro witrynitu w tej samej próbce.
Witrynit nie wykazuje dużej zawartości w składzie materii organicznej rozproszonej w łupku miedzionośnym, a jego
udziały wynoszą zwykle kilka procent. Najczęściej spotykanym macerałem grupy inertynitu jest mikrynit, występujący
jedynie w łupku facji redukcyjnej, gdzie zwykle towarzyszy
bituminitowi. Innym macerałem inertynitu obecnym w łupku jest inertodetrynit. Oprócz wymienionych składników RMO
w łupku miedzionośnym spotyka się także stałe bituminy
oraz mieszaniny materiału organicznego i mineralnego (Nowak, 2003).

Fig. 1. Schemat genezy materii witrynitopodobnej cechsztyńskiego łupku miedzionośnego
Genesis pathway of the vitrinite-like matter in the Zechstein Kupferschiefer
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Do studiów dojrzałości termicznej materii organicznej
cechsztyńskiego łupku miedzionośnego (poza szeroko wykorzystywaną refleksyjnością witrynitu) użyto Ro materii
witrynitopodobnej. RMO wykazuje szeroki przedział dojrzałości, zawarty między 0,51 i 2,71% Ro. Najczęściej jednak reprezentuje ona dojrzałość typową dla okna ropotwórczego, o zakresie Ro 0,68–1,25%. Tabela 1 przedstawia przedziały wartości refleksyjności obu składników organicznych
w poszczególnych strefach łupku. Z zestawienia wynika, że
materia witrynitopodobna ma tendencję wzrostu swej refleksyjności w utlenionych partiach łupku miedzionośnego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku refleksyjności witrynitu. Wartości refleksyjności bituminitu występującego w łupkach redukcyjnych są nieco niższe od wykazanych przez Ro
witrynitu. Wartości refleksyjności witrynitu w łupku facji
redukcyjnej wahają się od 0,68 do 1,25%, najczęściej nie
przekraczając jedności. Natomiast wartość refleksyjności bituminitu typu 2 obecnego w łupku tej facji zawiera się w
przedziale 0,42–1,17%.
Porównanie wykresu przedstawiającego relacje pomiędzy refleksyjnością witrynitu i Ro bituminitu – wtp uwidacznia liniową zależność pomiędzy tymi parametrami (fig. 2a).
Wartości Ro zarówno witrynitu, jak i bituminitu grupują się
w dwóch przedziałach oddzielonych wyraźną przerwą występującą pomiędzy 0,92–1,00% Ro witrynitu. Z wykresu
wynika, że wzrostowi wartości refleksyjności witrynitu odpowiada wzrost wartości Ro bituminitu. Z kolei wykres relacji pomiędzy refleksyjnością witrynitu i zdolnością odbicia
światła macerału witrynitopodobnego łupku strefy przejściowej (fig. 2b) pokazuje, że otrzymane wyniki pomiarów
refleksyjności witrynitu i wtp grupują się w trzech polach.
Figura 2b ilustruje zmniejszające się różnice wartości obu
parametrów. Wykres ten cechuje się większym stopniem
spłaszczenia w stosunku do wykresu 2a. Pomimo niewiel-

kiej liczby danych z łupków utlenionych, wykres relacji Ro
witrynitu i refleksyjności materii witrynitopodobnej (fig. 2c)
pokazuje, że w strefie występowania utworów utlenionych
także następuje wzrost wartości obu parametrów, przy kolejnym zmniejszaniu się różnicy pomiędzy nimi. Zamieszczone
wykresy świadczą o podobnym zachowaniu zarówno witrynitu, jak i materii witrynitopodobnej pod wpływem zmieniających się warunków termicznych.
Ze wzrostem stopnia dojrzałości maleje różnica pomiędzy wartościami Ro witrynitu i Ro wtp. W próbkach łupku
strefy redukcyjnej różnica ta waha się od 0,37 do 0,06%,
średnio wynosi 0,21%. W łupku strefy przejściowej wartości
Ro witrynitu zawierają się w przedziale 0,82–1,33%, a Ro
wtp od 0,74 do 1,04% (tab. 1). Różnica wartości pomiędzy
Ro witrynitu i Ro wtp waha się tu od 0,25 do 0,05% (średnio
0,18%). Różnice pomiędzy obu parametrami są najmniejsze
w łupku strefy utlenionej, od 0,16 do 0,10% (średnio 0,13%).

Ta be la 1
Wartości refleksyjności witrynitu i materii
witrynitopodobnej łupku miedzionośnego
Reflectance of vitrinite and vitrinite-like matter
in the Kupferschiefer
Strefa
geochemiczna

Ro witrynitu
(%)

Ro materii
Różnice wartości Ro
witrynitopodobnej witrynitu i Ro wtp
(%)
(%)

redukcyjna

0,68–1,25

0,41–1,17

0,21*
0,37–0,06

przejściowa

0,82–1,33

0,74–1,04

0,18*
0,25–0,05

utleniona

0,82–1,10

0,72–0,95

0,13*
0,16–0,10

* średnia różnica wartości Ro witrynitu i Ro wtp
* average difference of values between vitrinite Ro and vitrinite-like matter Ro

Fig. 2. Wykresy relacji pomiędzy Ro witrynitu i Ro materii
witrynitopodobnej (bituminitu)
Relationships between values of both vitrinite and vitrinite-like
matter reflectances
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Materia witrynitopodobna w łupku miedzionośnym zachowuje się podobnie jak witrynit w czasie uwęglania. Koch
(1997) podaje, że począwszy od wartości 1,25% refleksyjności bituminitu witrynitopodobnego różnice w stosunku do
wartości refleksyjności witrynitu są tak niewielkie, że wartości zdolności odbicia światła bituminitu mogą być stosowane
zamiast Ro witrynitu, a wartości obu parametrów stają się
niemal identyczne w zakresie między 2 a 4% Ro. Dla skał,
w których nie występuje witrynit, a obecne są bituminy stałe,
takie jak pyrobitumen, Jacob i Hiltmann (1985) wprowadzili
wzór pozwalający na wyliczenie refleksyjności witrynitu na
podstawie wartości Ro bituminu i określone współczynniki
liczbowe:

Ro = 0,66Ro + 0,34
witry ni tu

st. bitu mi nu

Wzór ten został zmodyfikowany do postaci (Jacob, 1989):
Ro = 0,618Ro + 0,40
witry ni tu

st. bit umin u

W przypadku badanych próbek łupku miedzionośnego
zastosowanie obu wzorów nie sprawdziło się. Wyliczone
wartości Ro witrynitu nie pokrywały się z pomierzonymi
wartościami tego parametru. Analiza zamieszczonych wykresów pozwala zauważyć, że Ro witrynitu i wtp są czułymi
wskaźnikami zmian termicznych. Zatem, w sytuacji braku
w osadzie witrynitu, dla określenia dojrzałości termicznej
można użyć Ro macerału witrynitopodobnego.

PODSUMOWANIE
Występująca w łupku miedzionośnym materia witrynitopodobna wykazuje refleksyjność niższą od Ro witrynitu.
Różnice pomiędzy nimi maleją wraz ze wzrostem stopnia
dojrzałości termicznej. Średnie różnice wartości pomiędzy
refleksyjnościami witrynitu i wtp wynoszą: dla utworów
redukcyjnych – 0,21%, strefy przejściowej – 0,18% i strefy
utlenionej – 0,13%. Stwierdzono liniową zależność po-

między Ro witrynitu a refleksyj nością materii witrynitopodobnej.
Materia witrynitopodobna w łupku miedzionośnym w procesie uwęglania zachowuje się podobnie jak właściwy witrynit. Porównanie Ro witrynitu i refleksyjności materii witrynitopodobnej pozwala stwierdzić, że Ro wtp może być stosowane jako parametr dojrzałości termicznej.
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