Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 1, 2019

100 lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– dla gospodarki, nauki i edukacji
Badania materii organicznej rozproszonej w ska³ach osadowych
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A b s t r a c t. The paper presents a short outline of geochemical and petrographical study of dispersed organic matter in sedimentary rocks that was conducted at the Polish Geological Institute starting with the end of the 70. of the 20 th century.
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Badania materii organicznej prowadzono w Pañstwowym Instytucie Geologicznym od koñca lat 1960. Analizy
wykonywano pod kierownictwem Barbary Gondek i Jana
Calikowskiego w tzw. Laboratorium Bitumicznym, które
nale¿a³o do Zak³adu Ropy i Gazu (ryc. 1–3). Celem badañ
by³o przeœledzenie zawartoœci materii organicznej w utworach osadowych. Badano wówczas materia³ skalny pochodz¹cy z otworów wiertniczych wykonywanych przez
PIG, a wyniki otrzymanych analiz wykorzystywano do
licznych opracowañ realizowanych przez pracowników
laboratorium (Calikowski, Gondek, 1967; Calikowski,
Szpanier, 1967; Gondek, 1967; Calikowski i in., 1968;
Gondek, 1971).
Na pocz¹tku kolejnej dekady prowadzono w Laboratorium Bitumicznym badania geochemiczne materii
organicznej sta³ej i labilnej, które przyczyni³y siê do rozwi¹zania wielu konkretnych zagadnieñ i problemów
geochemii organicznej, zwi¹zanych z poszczególnymi prowincjami Polski (Tokarska, 1971; Calikowski i in., 1973).
Do badañ wprowadzono tak¿e analizê biomarkerów prostych, tzn. n-alkanów i wêglowodorów izoprenoidowych,
jak równie¿ asfaltenów. Biomarkery by³y badane metod¹
chromatografii gazowo-cieczowej, natomiast do badañ
asfaltenów wykorzystywano metodê spektroskopii w podczerwieni (Szpanier, 1971). Wdro¿ono tak¿e badania
petrograficzne materii organicznej rozproszonej w ska³ach
osadowych.
BADANIA GEOCHEMICZNE
MATERII ORGANICZNEJ
W próbkach skalnych oznaczano zawartoœæ wêgla
organicznego rozproszonego w ska³ach, stosuj¹c rozpuszczalnik organiczny wydzielano bituminy, oznaczano iloœæ
kwasów humusowych, stopieñ przeobra¿enia materii organicznej metod¹ spektroskopii w podczerwieni, a tak¿e
oznaczano potencja³ oksydacyjno-redukcyjny ska³.
Przez wiele lat w Laboratorium Bitumicznym prowadzono badania geochemiczne rop naftowych z utworów
dewonu i karbonu w rowie lubelskim oraz wykonywano
analizy bituminów z paleozoiku i mezozoiku na obszarze

Ryc. 1. Kierownictwo i filary Laboratorium Bitumicznego PIG
(siedz¹ od lewej): Zofia Rzepkowska, prof. Stanis³aw Depowski,
doc. Jan Calikowski, doc. Barbara Gondek, Wanda Rygiel i Henryk Górnicki. Wszystkie fot. z arch. pryw. E. Klimuszko

Ryc. 2. Pracownicy Laboratorium Bitumicznego PIG (1975 r.)
– stoj¹ (od lewej): Antoni Kopczyñski, Henryk Górnicki, Wanda
Rygiel, El¿bieta Szwedziñska, Krystyna Sztukowska, Stanis³aw
PrzeŸdziecki, Zofia Ranocha, Kazimiera Kopacz, Stanis³aw
Depowski, Mieczys³aw Sztukowski, Ewa Klimuszko, Krystyna
Dayczak-Calikowska, Jadwiga Martyna Nowak, Barbara Gondek
i Jan Calikowski; klêcz¹ (od lewej): Józefa Niewiadomska, Krystyna Tokarska, Krystyna Szpanier i Anna Nosecka

syneklizy peryba³tyckiej (Calikowski, 1974a, b). Badania
materii organicznej prowadzono na obszarze ca³ej Polski.
W œwietle wyników tych badañ analizowano m.in. zagadnienia genezy i migracji bituminów we fliszu podhalañskim (Calikowski i in., 1973).
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blikowano (Grotek, 2005). W koñcu XX w. petrograficzne
badania wêgla kamiennego i wêgla brunatnego prowadzi³a
w PIG E. Swadowska, która wykonywa³a równie¿ badania
petrograficzne rozproszonej materii organicznej.
BADANIA MACIERZYSTOŒCI

Ryc. 3. Sesja naukowa IG w po³owie lat 1980. (siedz¹ od lewej):
Ewa Grabiec-Raczak, Ewa Klimuszko, Izabella Grotek i Jadwiga
Martyna Nowak

W latach 1970. rozbudowano petrograficzne badania
rozproszonej materii organicznej. Zosta³y one wprowadzone do standardowych analiz materia³u skalnego z otworów
wiertniczych (Tokarska, 1979). Badania rozszerzono
ponadto o analizê pirochromatografii asfaltenów, czyli
frakcji produktów ciê¿kich w bituminach (Szpanier, 1979).
W tym okresie prowadzono równie¿ badania wêglowodorów aromatycznych jako wskaŸników do porównania rop
naftowych i bituminów wystêpuj¹cych w utworach otaczaj¹cych (Gondek, 1979).
Na prze³omie lat 1970. i 1980. badania bituminów
wydzielonych ze ska³ pochodz¹cych z otworów wiertniczych
rozszerzono o oznaczenia n-alkanów i wêglowodorów izoprenoidowych metod¹ chromatografii gazowo-cieczowej.
Wkrótce przyjêto je jako standard w analizowaniu ska³
macierzystych do generowania wêglowodorów oraz w
okreœlaniu cech bituminów, na podstawie których mo¿na
by³o stwierdziæ, czy wzglêdem osadu s¹ one syngenetyczne, czy te¿ epigenetyczne (Gondek, 1980).
W latach 1980. i na pocz¹tku lat 1990. wyniki analiz
materii organicznej zamieszczano w dokumentacjach
wynikowych poszczególnych otworów wiertniczych.
Badania geochemiczne bituminów wykonywa³a Z. Rzepkowska, natomiast badania petrograficzne rozproszonej
materii organicznej – I. Grotek. W 1993 r. archiwalne
wyniki analiz zosta³y zapisane w wersji cyfrowej i przekazane do Narodowego Archiwum Geologicznego (Grotek,
Klimuszko, 1995).
W 1993 r. Laboratorium Bitumiczne zosta³o rozwi¹zane, a badania materii organicznej zaczêto wykonywaæ w Centralnym Laboratorium Chemicznym (CLCH)
PIG. Szczegó³owe badania bituminów wykonywano
metod¹ chromatografii gazowo-cieczowej przy u¿yciu
aparatów nowej generacji. W zwi¹zku z uruchomieniem w
CLCH nowej aparatury wysokiej klasy zosta³y wprowadzone badania biomarkerów jonowych, które umo¿liwi³y
dok³adniejsze okreœlenie typu genetycznego i stopnia przeobra¿enia badanej materii organicznej (Grotek, Klimuszko, 1996, 1997).
BADANIA PETROGRAFICZNE
MATERII ORGANICZNEJ
Badania petrograficzne rozproszonej materii organicznej prowadzono w PIG od lat 1970. a¿ do 2015 r. Wykonywa³a je g³ównie Izabela Grotek, a ich wyniki wykorzystano
w licznych opracowaniach archiwalnych, a niektóre opu-
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W latach 1990. prowadzono w PIG liczne badania
dotycz¹ce macierzystoœci ska³ do generowania wêglowodorów, m.in. na obszarze Lubelszczyzny, gdzie w poprzednich latach stwierdzono liczne objawy i wystêpowanie
ropy naftowej (Klimuszko, 2002). Badania macierzystoœci
ska³ do generowania wêglowodorów wykonywano do
pocz¹tku XXI w. PóŸniej badania geochemiczne materii
organicznej zosta³y w PIG zawieszone, natomiast kupiono
aparat do wykonywania przegl¹dowej analizy metod¹
Rock Eval, które s¹ kontynuowane.
LITERATURA
CALIKOWSKI J. (red.) 1974a – Badania geochemiczne bituminów paleozoiku i mezozoiku syneklizy peryba³tyckiej (zadanie 01.03a 04 i 01.03a
05) – oprac. zbiorowe pod kierunkiem J. Calikowskiego, NAG Pañstw.
Inst. Geol., Warszawa.
CALIKOWSKI J. (red.) 1974b – Badania geochemiczne rop naftowych
dewonu i karbonu rowu lubelskiego (zadanie 01.01a 04 i 01.01a 05) –
oprac. zbiorowe pod kierunkiem J. Calikowskiego, NAG Pañstw. Inst.
Geol., Warszawa.
CALIKOWSKI J., GONDEK B. 1967 – Sk³ad jakoœciowy bituminów
jako wskaŸnik przy ustalaniu kierunków migracji ropy naftowej w synklinorium lubelskim. Biul. Inst. Geol., 213: 171– 84.
CALIKOWSKI J., SZPANIER K. 1967 – Okreœlenie macierzystoœci ska³
dla bituminów w po³udniowo-wschodniej czêœci Ni¿u Polskiego na podstawie niektórych wskaŸników geochemicznych. Biul. Inst. Geol., 213:
153–170.
CALIKOWSKI J., GONDEK B., SZPANIER K. 1968 – Geochemiczna
charakterystyka fliszu podhalañskiego. Kwart. Geol., 12: 916–934.
CALIKOWSKI J., GONDEK B., SZPANIER K. 1973 – Zagadnienie
genezy i migracji bituminów fliszu podhalañskiego w œwietle badañ geochemicznych materia³u z otworu wiertniczego Zakopane IG 1. Biul. Inst.
Geol., 265: 333–349.
GONDEK B. 1967 – Charakterystyka chemiczna wêglowodorów bituminów labilnych z utworów syluru. Kwart. Geol., 11: 57–67.
GONDEK B. 1971 – Stopieñ zmetamorfizowania bituminów œladowych
jako wskaŸnik w poszukiwaniu ropy naftowej. Kwart. Geol., 12: 916–934.
GONDEK B. 1979 – Badania struktur wêglowodorów aromatycznych w
ropach naftowych i bituminach rozproszonych. Biul. Inst. Geol., 315: 5–43.
GONDEK B. 1980 – Geochemia n-alkanów wystêpuj¹cych w ska³ach
osadowych Ni¿u Polskiego. Pr. Inst. Geol., 47: 1–43.
GROTEK I. 2005 – Stopieñ uwêglenia rozproszonej substancji organicznej w osadach karbonu wzd³u¿ brzegu polskiego odcinka platformy
wschodnio-europejskiej. Biul. Pañstw. Inst. Geol., 413: 5–80.
GROTEK I., KLIMUSZKO E. 1995 – Komputeryzacja i podsumowanie
wyników badañ geochemicznych substancji organicznej, bituminów i
wêglowodorów na Ni¿u Polskim. NAG Pañstw. Inst. Geol., Warszawa.
GROTEK I., KLIMUSZKO E. 1996 – Regionalne standardowe profile
geochemiczne Polski. NAG Pañstw. Inst. Geol., Warszawa.
GROTEK I., KLIMUSZKO E. 1997 – Korelacja w³asnoœci geochemicznych rop w wybranych prowincjach roponoœnych Polski. NAG Pañstw.
Inst. Geol., Warszawa.
KLIMUSZKO E. 2002 – Utwory syluru po³udniowo-wschodniej Polski
jako ska³y potencjalnie macierzyste dla dewoñskich rop naftowych. Biul.
Pañstw. Inst. Geol., 402: 75–100.
SZPANIER K. 1971 – Analiza porównawcza zwi¹zków niewêglowodorowych bituminów i rop naftowych. Kwart. Geol., 15: 409–421.
SZPANIER K. 1979 – Ustalenie zwi¹zków genetycznych rop naftowych
i bituminów na podstawie badania budowy strukturalnej asfaltenów ze
szczególnym uwzglêdnieniem pirochromatografii gazowej. Biul. Inst.
Geol., 315: 45–73.
TOKARSKA K. 1971 – Geochemiczna charakterystyka substancji bitumicznej cechsztyñskich ³upków miedzionoœnych. Kwart. Geol., 15: 67–76.
TOKARSKA K. 1979 – Metody badañ nierozpuszczalnej substancji
organicznej rozproszonej w osadach mezozoicznych. Biul. Inst. Geol.,
315: 119–149.

