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1. Wstêp

Metamorfizm substancji organicznej jest procesem nieodwracalnym (VAN

KREVELEN, SCHUYER, 1959; TEICHMÜLLER, 1987b; STACH et al., 1982; GABZDYL,
1988). Warunki geologiczne podczas metamorfizmu substancji organicznej zo-
stały „zapisane” w składzie chemicznym i strukturze przeobrażonej substancji
węglowej. W przypadku antracytów substancja organiczna przeszła przez
wszystkie stadia przeobrażeń — od diagenezy do końcowego etapu metamorfi-
zmu, czyli antracytyzacji. Każdy z tych etapów miał wpływ na strukturę i tek-
sturę antracytu. Anomalie w procesie przeobrażeń substancji węglowej zacho-
dzące na jednym z pośrednich etapów, w jednym lub obu czynnikach
(temperatura i ciśnienie), powodują ukształtowanie się różnic w strukturze ba-
danych antracytów.

W metamorfizmie substancji organicznej antracytyzacja jest etapem poprze-
dzającym przejście substancji węglowej w stan krystaliczny grafitu (KWIECIŃ-

SKA, 1978, 1980). Z punktu widzenia fizyki, badając strukturę i teksturę antra-
cytu, badamy strukturę substancji węglowej w pobliżu przejścia fazowego
nieporządek — porządek (SHULEPOV, 1972). W warunkach laboratoryjnych takie
przejście fazowe (grafityzacja) zachodzi powyżej 2 000°C przy ciśnieniu nor-
malnym (MAIRE, MERING, 1960, 1970; EDSTROM, LEWIS, 1969; JASIEŃKO, 1981;
OBERLIN, OBERLIN, 1983; OBERLIN, 1984; ŚWIETLIK et al., 1993). Jednak wiele
substancji węglowych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego po ogrzaniu
do temperatury 3 000°C nie wykazuje trójwymiarowego uporządkowania grafi-
tu (HONDA et al., 1968; MARCHAND, AMIELL, 1970; ERGUN, SCHEHL, 1973; SZCZY-

GIELSKA et al., 2001). Ostatnie badania nad procesem grafityzacji przy ciśnieniu
osiowym 1 GPa pokazały, że współdziałanie temperatury i ciśnienia doprowa-
dza do przemiany antracytu w grafit w temperaturze ok. 1 000°C (BUSTIN i in.,
1986, 1995a, 1995b).

Badanie struktury i tekstury antracytów ma duże znaczenie praktyczne.
Antracyty nie tylko znajdują zastosowanie jako nośniki energii pierwotnej, ale
także są stosowane w przemyśle do produkcji elektrod, w celu otrzymywania
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aluminium (bloki katodowe), stanowią również surowiec do produkcji wy-
kładzin wielkopiecowych i elektrod węglowych (LEBIEDZIEJEWSKI, SZUDEK,
1970; LEBIEDZIEJEWSKI, 1984; SKOCZKOWSKI, 1995, 1998, 2001). Przemysł
elektrodowy wykorzystujący antracyty ma szczególne wymagania co do ich
struktury i tekstury. Właściwości antracytów i możliwości przemiany w grafit
decydują o ich zastosowaniu i właściwościach końcowych tworzywa kompozy-
towego węgiel-węgiel, jakim są elektrody i inne wyroby węglowo-grafitowe.

Antracyty znalazły również szerokie zastosowanie jako wypełnienie filtrów
w instalacjach przemysłowego uzdatniania wody pitnej. Wykorzystuje się
w tym przypadku ich specyficzne właściwości jonowymienne, uwarunkowane
strukturą i teksturą (właściwości powierzchni i mikroporowatości) (RAZVIGO-

ROVA et al., 1998; TRUSSELL et al., 1999a, b).

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Recenzentom pracy Pani
prof. dr hab. Barbarze Kwiecińskiej i Panu prof. dr. hab. Andrzejowi B. Więc-
kowskiemu za wnikliwe uwagi i krytykę, które sprawiły, że praca przybrała
ostateczny kształt.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Profesor Barbary Kwiecińskiej,
której zainteresowanie tematyką mojej pracy i ciągła zachęta do tego, by to, co
w głowie, przelać na papier, zmotywowały mnie do napisania tej monografii.

Wdzięczny jestem także moim Współpracownikom Panu dr. Henrykowi Wi-
stubie i Panu mgr. Bronisławowi Ptakowi z Międzywydziałowej Pracowni Ba-
dań Strukturalnych Uniwersytetu Śląskiego za techniczną pomoc podczas przy-
gotowywania rysunków i fotografii do niniejszej publikacji.

Praca została częściowo sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu badawczego nr N N307 463334.



2. Cel pracy

Celem ogólnym prezentowanej pracy jest opis nanostruktury i mikrotekstury
antracytów oraz zmiany ich struktury podczas metamorfizmu od semi- do me-
taantracytów.

W tak postawionym zadaniu kryje się założenie, że zachodzi związek mię-
dzy strukturą i teksturą metamorfizowanej substancji węglowej a ogólnymi, nie-
zależnymi od lokalnych anomalii geologicznych, cechami procesu przemiany
materii węglowej.

Ogólnie sformułowany cel pracy można podzielić na bardziej szczegółowe
cele cząstkowe:
— zdefiniowanie podstawowej jednostki struktury antracytów (Basic Structural

Units — BSU),
— opis organizacji BSU w większe jednostki strukturalne (mikrotekstura antra-

cytów),
— opis mikrotekstury antracytów (uporządkowanie na poziomie mikrometrów),
— poszukiwanie ilościowej charakterystyki niejednorodności struktury i teks-

tury.
Przedstawiono opis nanostruktury antracytów od skali atomowej (wielkości

rzędu nanometrów) do wielkości strukturalnych rzędu dziesiątek mikrometrów
(mikrotekstura).

Obiektem badań była grupa węgli silnie zmetamorfizowanych, od semian-
tracytów do metaantracytów (Norma Polska PN-68/G-97002). W szeregu uwę-
glenia od torfu do antracytu jest to grupa węgli kamiennych reprezentująca
ostatni etap metamorfizmu, nazywany często antracytyzacją węgli kamiennych
(TEICHMÜLLER, 1987a).
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3. Struktura wêgla

Wzrost zapotrzebowania na energię od czasu rewolucji przemysłowej spo-
wodował, że wzrosło zainteresowanie węglem kamiennym. Od 1830 r. chemicy
rozpoczęli systematyczne badanie węgla i wszystkich pozostałych produktów
naturalnych pochodzenia organicznego. Do lat pięćdziesiątych XX w. węgiel
był badany głównie przez petrografów (badania za pomocą mikroskopu optycz-
nego) i chemików.

Badania petrografów w XIX i na początku XX w. udowodniły w sposób
jednoznaczny, że węgiel powstał w wyniku rozkładu substancji roślinnej.
Obumarła substancja roślinna ulegała stopniowemu przeobrażeniu w szeregu:
torf � węgiel brunatny � węgiel kamienny � antracyt. Przełomowe znaczenie
w badaniach mikroskopowych kaustobiolitów miało wprowadzenie podczas
obrad Kongresu Geologii i Stratygrafii Karbonu w Heerlen w 1935 r. pojęcia
„macerał” (analogicznie do pojęcia „minerał” w skałach nieorganicznych).
Ułatwiło to porównywanie wyników otrzymanych w różnych ośrodkach badaw-
czych i tym samym przyczyniło się do intensyfikacji badań petrograficznych
materii węglowej (STACH et al., 1982). Opis wkładu badaczy polskich w te ba-
dania prezentują K. KRUSZEWSKA i S. DYBOVA-JACHOWICZ (1997).

Badania chemiczne ograniczały się głównie do tej części węgla kamienne-
go, którą różnymi metodami można przeprowadzić w stan płynny lub gazowy
(ekstrakcja rozpuszczalnikami, utlenianie, redukcja, piroliza itp.). Postęp był po-
wolny, choć systematyczny, z uwagi na brak odpowiednio rozwiniętych metod
fizykochemicznych.
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3.1. Struktura chemiczna wêgla kamiennego

D.W. Van Krevelen w referacie wygłoszonym podczas otwarcia Międzyna-
rodowej Konferencji nt. Geochemia organiczna w Hadze w 1983 r. wspominał,
że w latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku
chemicy badający ropę naftową na Uniwersytecie w Delft potrafili, na podsta-
wie analizy fizykochemicznej, odtworzyć średnią cząsteczkę molekularną ropy
naftowej (VAN KREVELEN, 1984).

Biorąc za podstawę podobne założenia, w latach 1950—1960 grupa badaczy
holenderskich pod kierunkiem Van Krevelena opracowała metodę densytome-
tryczną, która pozwalała znaleźć parametry niezbędne do konstrukcji modelu
średniej cząsteczki węgla (VAN KREVELEN, 1950, 1984; VAN KREVELEN, SCHUYER,
1959). W metodzie densytometrycznej wykorzystano wyniki analizy elementar-
nej, pomiarów gęstości i współczynnika odbicia światła. Zakładano przy tym, że
wielkości te są addytywne. Na podstawie danych eksperymentalnych sporządza-
no diagramy, z których otrzymano parametry takie, jak: średnia masa cząstecz-
kowa Ma, stosunek atomowy węgla w połączeniach aromatycznych (Car) do
całkowitej liczby atomów C (aromatyczność węgla), stopień skondensowania
pierścieni aromatycznych, wielkość cząsteczki itp. Parametry te znalazły zasto-
sowanie w konstrukcji hipotetycznej średniej cząsteczki węgla.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele, czasem skrajnie różnych,
modeli hipotetycznej średniej cząsteczki węgla. Wiele z nich ma obecnie już
tylko historyczne znaczenie. Obszerny przegląd różnych, proponowanych w lite-
raturze, średnich cząsteczek węgla w zależności od stopnia uwęglenia prezen-
tują między innymi (P. WASILEWSKI, E. KOBEL-NAJZAREK, 1980; S. JASIEŃKO et
al., 1995).

Największy wpływ na rozwój współczesnych poglądów na strukturę che-
miczną węgla miał model średniej cząsteczki węgla zaproponowany przez
P.H. Givena (GIVEN, 1960). Zgodnie z nim, materia organiczna węgla składa się
z 3—4 pierścieni aromatycznych lub hydroaromatycznych, powiązanych z sobą
mostkami metylenowymi (rys. 1). Ważną cechą tego modelu jest propozycja
struktury przestrzennej (trójwymiarowej) cząsteczki, a nie płaskiej i dwuwymia-
rowej, jak zakładały wcześniejsze modele.

W latach późniejszych, wraz z rozwojem nowoczesnych metod badawczych,
parametry niezbędne do konstrukcji struktury chemicznej średniej cząstki wę-
gla były otrzymywane bezpośrednio z pomiarów, z pominięciem diagramów
Van Krevelena. Aromatyczność węgla (Car/C) obecnie mierzy się za pomocą
jądrowego rezonansu 13C CP-MAS (MACIEL et al., 1978, 1982; SFIHI, LEGRAND,
1990; TEKELY et al., 1990). Wielkość części aromatycznej i liczbę płaszczyzn
w pakiecie otrzymuje się z badań rozpraszania promieni X (BLAYDEN et al.,
1944; HIRSCH, 1954; NELSON, 1954b; JASIEŃKO, KIDAWA, 1993) lub wysoko-

12



rozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej HR TEM (ROUZAUD,
OBERLIN, 1990; ROUZAUD, CLINARD, 2002).

Poszukiwania struktury chemicznej średnich cząsteczek węgla są z mniejszą
lub większą intensywnością kontynuowane do chwili obecnej (SPIRO, 1981;
SOLOMON et al., 1990; HAENEL, 1992; STRAKA et al., 1999).

Program badawczy polegający na konstruowaniu średniej (przeciętnej)
cząsteczki węgla został ostro skrytykowany przez J.W. Larsena i J. Kovaca
(LARSEN, KOVAC, 1978). Krytyka ta dotyczyła założenia, że hipotetyczna średnia
cząsteczka reprezentuje właściwości fizykochemiczne węgla jako całości.
Wspomniani autorzy argumentowali, że nieuwzględnianie oddziaływań mię-
dzycząsteczkowych uniemożliwia wyjaśnienie wielu właściwości fizykoche-
micznych węgla.

J.W. Larsen i J. Kovac (LARSEN, KOVAC, 1978) na podstawie obserwacji
spęcznienia węgla pod wpływem rozpuszczalników organicznych zapropono-
wali, aby węgiel rozpatrywać, analogicznie do polimerów usieciowanych, jako
przestrzenną sieć z wiązaniami poprzecznymi. Pęcznienie węgla pod wpływem
rozpuszczalników organicznych nie jest zjawiskiem w pełni odwracalnym,
z czego wnioskowali, że komplikację tego zjawiska powodują pewne dodatkowe
czynniki.

Badania A. MARZEC i współpr. (MARZEC et al., 1979) nad zjawiskiem ekstra-
howalności związków organicznych z węgla pokazały, że dla danego węgla
wydajność ekstrakcji zależy od liczb elektronowo-donorowej i elektronowo-ak-
ceptorowej rozpuszczalnika. Można więc założyć, że węgiel składa się z usie-
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ciowanej części makromolekularnej, która tworzy trójwymiarową sieć.
Wewnątrz i na obrzeżach tej sieci znajduje się ekstrahowalna część moleku-
larna, która jest związana z siecią makromolekularną słabymi wiązaniami typu
donorowo-akceptorowego. Synteza poglądów na część makromolekularną
i molekularną węgla znalazła swe odbicie w dwuskładnikowym modelu węgla
(rys. 2).

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku poszukiwano potwierdzenia tej
koncepcji metodami fizycznymi, niezależnymi od wyników ekstrakcji, spęcznie-
nia czy koksowania węgla. A. Jurkiewicz i współpr. (JURKIEWICZ et al., 1981,
1982; MARZEC et al., 1983) badali węgiel kamienny, spęczniony rozpuszczalni-
kami deuterowanymi za pomocą jądrowego rezonansu 1H ciała stałego (FID).
Ich badania pokazały, że w węglu występują dwa rodzaje cząsteczek o różnej
ruchliwości protonów (różnych czasach relaksacji). Świadczy to o istnieniu
w węglu fazy mobilnej (molekularnej) i usieciowanej fazy makromolekularnej
(fazy sztywnej).

Badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) węgli
kamiennych pozwoliły stwierdzić, że widmo wszystkich badanych węgli składa
się co najmniej z dwóch składowych: szerokiej i wąskiej. Oznacza to, że w wę-
glu występują dwa zbiory centrów paramagnetycznych o różnych czasach relak-
sacji. Analiza wyników doświadczalnych pozwoliła ustalić, że za składową
wąską widma EPR są odpowiedzialne centra paramagnetyczne, związane
z usieciowaną, sztywną fazą makromolekularną, a centra paramagnetyczne
znajdujące się w ekstrahowalnej fazie molekularnej odpowiadają za składową
szeroką widma (DUBER, WIĘCKOWSKI, 1982, 1984b; DUBER, PILAWA, 1990). In-
tensywność składowej szerokiej maleje wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia
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i w przypadku antracytów, jak należało się tego spodziewać, jest bardzo mała,
dlatego składowa wąska dominuje.

Dwuskładnikowy model struktury węgla zakładał, że cząsteczki fazy mole-
kularnej, oddziałując między sobą i z fazą makromolekularną, tworzą komplek-
sy z przeniesieniem ładunku (charge transfer). W przypadku takich komplek-
sów podstawowy stan energetyczny jest singletem (S = 0), a pierwszy stan
wzbudzony — tripletem (S = 1) (MIERZECKI, 1974; SOOS, KLEIN, 1975). Jeżeli
energia przejścia singlet — triplet jest porównywalna z energią termiczną drgań
sieci kT, to w temperaturze pokojowej możliwe jest przejście do stanu wzbu-
dzonego. Taki kompleks staje się nowym centrum paramagnetycznym ze spi-
nem S = 1. Badania temperaturowe intensywności składowych widma EPR po-
kazały, że składowa szeroka wykazuje odstępstwa od prawa Curie, co świadczy
o tym, że oprócz wolnych rodników o spinie S = 1/2, występują centra para-
magnetyczne o spinie S = 1 przypisane do fazy molekularnej (DUBER, WIĘCKOW-

SKI, 1984a, 1984c; DUBER, MIKOSZ, 1993).
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych minionego wieku dwuskładniko-

wy model węgla był szeroko dyskutowany i weryfikowany. Dyskusję na ten te-
mat prowadzono między innymi na łamach czasopisma „Fuel” (GIVEN et al.,
1986). Zwrócono w niej uwagę na fakt, że fragmenty cząsteczek fazy makro-
molekularnej (grupy alifatyczne) mogą wykonywać szybkie ruchy rotacyjne
i tym samym mogą zostać zaliczone do fazy ruchliwej (mobilnej). W trakcie
dyskusji zgodzono się z twierdzeniem, że podział na fazę molekularną i makro-
molekularną jest dużym przybliżeniem rzeczywistego stanu charakterystyczne-
go dla węgla, oraz że nie ma ścisłej granicy między fazą molekularną a makro-
molekularną. Późniejsze precyzyjne badania EPR, wykonane zarówno na
próbkach węgla, jak i na poszczególnych macerałach, potwierdziły ten fakt
i ponadto wykazały, że widmo EPR jest złożone z więcej niż dwóch składni-
ków (PILAWA et al., 1991, 1992).

Model ten odegrał i nadal odgrywa ważną rolę w zrozumieniu struktury wę-
gla. Pokazał wpływ oddziaływań międzymolekularnych na właściwości węgla
jako ciała stałego. W każdym kolejnym modelu nie można pominąć tego typu
oddziaływań.

3.2. Struktura fizyczna wêgla kamiennego

Rozwój badań ciał stałych metodami fizycznymi miał duży wpływ na zro-
zumienie budowy węgla. Po drugiej wojnie światowej badania H.E. Blaydena
i H.L. Rileya (BLAYDEN et al., 1944), R.E. FRANKLIN (1950, 1951), P.B. HIR-

SCHA (1954) i J.B. NELSONA (1954a, b) nad dyfrakcją promieni X na węglach
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Rys. 3. Model zmian struktury węgla w zależności od stopnia uwęglenia wg P.B. Hirscha
(HIRSCH, 1954)



kamiennych pozwoliły ustalić, że wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia wzrasta
intensywność pasma dyfrakcyjnego w położeniu podobnym do położenia linii
002 dla grafitu. Jest to pasmo dyfrakcyjne szerokie i asymetryczne. Jego in-
tensywność wzrasta, szerokość połówkowa maleje i maksimum przesuwa się
w stronę większych kątów wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia. Widmo
dyfrakcyjne węgla nie wykazuje jednak linii, które mogłyby świadczyć
o występowaniu w węglu struktury krystalicznej. Badania B.E. WARRENA

(1941) i R.E. FRANKLIN (1950, 1951) pokazały, że pasmo dyfrakcyjne może
być przypisane mniej lub bardziej równoległym względem siebie płaszczyz-
nom aromatycznym. Strukturę taką nazwano strukturą turbostratyczną.

W 1954 r. P.B. Hirsch, na podstawie badań dyfrakcji promieni X (HIRSCH,
1954), zaproponował model struktury węgla w zależności od stopnia uwęgle-
nia (rys. 3). Składa się on z trzech części odnoszących się do węgli o różnym
stopniu uwęglenia. Podstawową jednostką jest płaszczyzna złożona z kilku
pierścieni aromatycznych. Dla węgli o zawartości do 80% C zaproponował
strukturę nazywaną „strukturą otwartą”. Składa się ona z płaszczyzn aroma-
tycznych, które są ułożone przypadkowo w przestrzeni i powiązane z sobą ali-
fatycznymi łańcuchami sieciującymi. Między płaszczyznami aromatycznymi
występują pory.

Dla węgli o zawartości ok. 89% C zaproponował „strukturę cieczy”. Model
tej struktury składa się z pakietów 2—3 płaszczyzn aromatycznych ułożonych
równolegle, na obrzeżach których występują łańcuchy alifatyczne. Pakiety
turbostratycznych płaszczyzn są oddalone od siebie średnio o 20 Å. W przy-
padku węgli o zawartości ok. 94% C struktura „typu antracytu” składa się
z płaszczyzn aromatycznych o większej średnicy, ułożonych w pakiety. Między
pakietami tworzą się pory w kształcie szczelin. Zaproponowane struktury repre-
zentują skrajne przypadki, które w rzeczywistości wyznaczają kierunek zmian
struktury w procesie uwęglenia. Model Hirscha jest, do pewnego stopnia,
aktualny do dzisiaj.

Badania prowadzone za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego
(TEM), szczególnie zaś obserwacje wykonane w ciemnym polu widzenia
(DF TEM), pozwoliły zaproponować model węgla i materiałów węglowych
uwzględniający mikroteksturę materiału (BONIJOLY et al., 1982). Model ten
często nazywany jest modelem „zmiętej kartki” lub modelem Oberlin, ponie-
waż powstał w zespole kierowanym przez Profesor Agnes Oberlin w Orleanie
(Francja).

Wspomniany model przedstawia pakiety bardziej lub słabiej zmiętych mięk-
kich kartek papieru, między którymi znajdują się pory o różnych promieniach
krzywizny. Zgodnie z nim, płaszczyzny aromatyczne węgla są równoległe do
płaszczyzn zmiętej kartki papieru. Płaszczyzny te tworzą domeny (ścianki por),
wewnątrz których występuje statystycznie wyróżniony kierunek orientacji płasz-
czyzn aromatycznych. W sposób schematyczny przedstawia to rys. 4.

172 — Nanostruktura...



Omawiany model, w swej istocie, jest rozwinięciem modelu Hirscha
z uwzględnieniem porowatości węgla. Domeny (ścianki por) mogą mieć różną
wielkość i być zbudowane z lepiej lub słabiej uporządkowanych płaszczyzn aro-
matycznych, w zależności od stopnia metamorfizmu węgla.

Rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej i bardzo szybki wzrost mocy
obliczeniowych komputerów umożliwił optymalizację różnych znanych modeli
węgla kamiennego (HUSAIN et al., 1989; CARLSON, 1991, 1992; MARZEC, 2000).
Obliczenia te polegały na minimalizacji energii oddziaływania atomów/cząstek
wewnątrz hipotetycznej cząsteczki lub wewnątrz hipotetycznej objętości (kilka
cząstek). Badania te wniosły kilka nieznacznych korekt (zmiana konformacji,
długości wiązań itp.) do modeli proponowanych wcześniej, ale nie potwierdziły
nowych, znaczących różnic jakościowych w stosunku do wcześniejszych po-
glądów na strukturę węgli kamiennych.
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4. Metody badañ

Badania nanostruktury antracytów na poziomie molekularnym (uporządko-
wanie w skali nanometrów) wykonane zostały metodami rozpraszania promieni
X (XRD), wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (HR
TEM) i spektroskopii Ramana. Mikroteksturę antracytów badano metodą trans-
misyjnej mikroskopii elektronowej (obserwacje w ciemnym polu widzenia DF
TEM) i za pomocą pomiaru refleksyjności światła spolaryzowanego (upo-
rządkowanie w skali mikrometrów).

4.1. Pomiary refleksyjnoœci

Pomiary refleksyjności wykonano za pomocą mikroskopu optycznego Axio-
skop MPM 200. Do pomiaru użyto światła monochromatycznego o długości
fali � = 546 nm spolaryzowanego liniowo. Pomiary przeprowadzono w imersji
olejowej, w temperaturze 21 �2°C, na ziarnach przypadkowo zorientowanych,
zatopionych w żywicy (szlify ziarnowe), a powierzchnia pomiaru była ograni-
czona przesłoną o średnicy 4 µm. Dla każdego punktu pomiarowego komputer
rejestrował R’max i R’min w czasie obrotu stolika mikroskopu o 360°. W przy-
padku każdej próbki zarejestrowano od 200 do 700 pomiarów na ziarnach wi-
trynitu.

Rekonstrukcja indykatrysy refleksyjności (metoda Kilby’ego)

W.E. KILBY (1988, 1991) zaproponował metodę, która pozwala ze zbioru
wartości eksperymentalnych R’max i R’min, otrzymanych z pomiaru refleksyjności
na ziarnach niezorientowanych, wyznaczyć (odczytać) wartości główne RMAX,
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RINT i RMIN indykatrysy refleksyjności (ang. Reflectance Indicating Surface,
RIS). Metoda ta to konstrukcja diagramów krzyżowych (ang. crossplot),
z których można odczytać RMAX, RINT i RMIN. Konstrukcja diagramu krzyżowe-
go polega na odłożeniu na osi odciętych wartości R’min i R’max, a na osi rzęd-
nych wartości birefleksyjności (R’max—R’min). Tak więc każdy pomiar jest re-
prezentowany przez dwa punkty na diagramie. Na rys. 5 schematycznie
przedstawiono możliwe do otrzymania diagramy Kilby’ego i sposób odczy-
tu z nich wielkości RMAX, RINT i RMIN. W przypadku gdy RMAX = RINT > RMIN
(rys. 5a), mamy do czynienia z substancją o symetrii jednoosiowej ujemnej,
a dla zależności RMAX > RINT = RMIN (rys. 5c) — z ciałem o symetrii jednoosio-
wej dodatniej. Każdy inny przypadek gdy RMAX � RINT � RMIN, daje ciało
o symetrii dwuosiowej. Rysunek 5b obrazuje przypadek, w którym RMAX > RINT
= (RMAX + RMIN)/2 > RMIN. Mówimy, że takie ciało ma symetrię dwuosiową
równoważną.

Indykatrysa refleksyjności (RIS) jest jednoznacznie określona przez trzy
wartości główne: RMAX, RINT i RMIN. W.E. KILBY (1988) zaproponował trzy inne
parametry ułatwiające porównywanie różnych indykatrys i w prosty sposób
powiązane z wartościami głównymi:
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Rys. 5. Schematyczne diagramy krzyżowe
Kilby’ego dla ciał o różnej symetrii
właściwości optycznych:
a — symetria jednoosiowa ujemna, b —
symetria dwuosiowa równoważna, c —
symetria jednoosiowa dodatnia
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Wartość parametru Rst określa charakter optyczny badanego ciała. Może się
ona zmieniać od –30 (ciało o charakterze optycznym jednoosiowym ujemne) do
+30 (ciało jednoosiowe dodatnie). Gdy Rst = 0, mamy do czynienia z substan-
cją o właściwościach optycznie równoważnych i RINT = (RMAX + RMIN)/2.

Parametr Ram charakteryzuje anizotropię właściwości optycznych i informuje
o wydłużeniu indykatrysy. Gdy Ram = 0, RMAX = RINT = RMIN, to mamy do czy-
nienia z ciałem izotropowym.

Parametr Rev jest równoważny promieniowi sfery o objętości równej objęto-
ści indykatrysy refleksyjności (RIS).

Modyfikacja metody Kilby’ego (DUBER et al., 2000)

Pomiary refleksyjności na ziarnach witrynitu pokazały, że zastosowanie me-
tody Kilby’ego do wyznaczania osi głównych RIS nastręcza sporo problemów.
Na rys. 6 przedstawiony został diagram krzyżowy Kilby’ego utworzony z wyni-
ków pomiaru refleksyjności dla metaantracytu DON. Z diagramu można w jed-
noznaczny sposób odczytać wartości osi głównych RMAX i RMIN dla badanego
antracytu, ale nie można tego zrobić dla wartości RINT .

Z prostych rozważań teoretycznych wynika, że RINT przyjmuje wartość
pośrednią między maksymalną wartością w zbiorze wartości mierzonych R’min

(R MAX
min ) a minimalną wartością w zbiorze pomiarowym R’max (R MIN

max ).
Dla metaantracytu DON różnica:

(2)K R RMIN MAX
� �max min

wynosi 0,85% i kilkakrotnie przekracza wartość precyzji pomiarów refleksyj-
ności.
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Przyjęto, że pokrywanie się zbiorów wartości pomiarowych R’min i R’max nie
jest związane z niedokładnością pomiaru refleksyjności, a jest immanentną
cechą badanego materiału. Oznacza to, że diagram Kilby’ego (rys. 6) jest wyni-
kiem nałożenia się kilku elementarnych diagramów, z których każdy reprezen-
tuje jedną klasę/fazę mikrotekstury badanego materiału.
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Rys. 6. Diagram krzyżowy Kilby’ego dla metaantracytu DON:
R’min — punkty różowe, R’max — punkty granatowe

Refleksyjnoœæ [%]

B
ir
e
fl
e
k
s
y
jn

o
œ
æ

[%
]

RMIN RMAX

RINT?

Refleksyjnoœæ [%]

B
ir
e
fl
e
k
s
y
jn

o
œ
æ

[%
]

a)



Chcąc otrzymać elementarne diagramy Kilby’ego, z których składa się dia-
gram wypadkowy (rys. 6), opracowano algorytm, pozwalający w sposób jedno-
znaczny otrzymać diagramy cząstkowe (DUBER et al., 2000).

Ze zbioru wartości pomiarowych R’max (i) (i = 1, 2,…, N) wybiera się naj-
większą wartość i odpowiadającą jej wartość R’min (i). Para ta stanowi zaczątek
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Rys. 7. Cząstkowe diagramy Kilby’ego dla metaantracytu DON:
R’min — punkty różowe, R’max — punkty granatowe; a — diagram 1, b — diagram 2, c — diagram 3
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nowego podzbioru X wartości mierzonych. Dla pozostałych N–1 par wartości
powtarzana jest procedura z wyborem maksymalnej wartości R’max (i) (i = 1, 2,…,
N–1) i odpowiadającej jej wartości R’min (i). Wybrana para zostaje dodana do
nowo utworzonego podzbioru X. Po każdym wyborze nowej pary wartości
pomiarowych obliczany jest parametr K ze wzoru (2) dla podzbioru X. Procedu-
ra powtarza się do momentu, w którym parametr K dla podzbioru X przyjmie
wartość K � 0. Dla k wybranych punktów (podzbiór X) utworzony zostaje ele-
mentarny diagram Kilby’ego. Dla pozostałych N–k par wartości pomiarowych
procedura rozpoczyna się od nowa. W ten sposób można rozłożyć diagram krzy-
żowy Kilby’ego na diagramy cząstkowe, dla których zbiory wartości R’min i R’max

będą rozłączne. Dla każdego diagramu cząstkowego można w sposób jedno-
znaczny odczytać wartości RMAX, RINT i RMIN oraz obliczyć parametry Kilby’ego
ze wzorów (1).

Diagram krzyżowy dla metaantracytu DON przedstawiony na rys. 6 można
rozłożyć na trzy diagramy cząstkowe. Wyniki rozkładu prezentuje tabela 1
i rys. 7. Znając liczbę punktów pomiarowych (par wartości) tworzących każdy
diagram cząstkowy, można obliczyć średnią wartość ważoną RMAX , RINT i RMIN

dla badanego antracytu (tabela 1).

Tabela 1. Parametry RIS odczytane z cząstkowych diagramów krzyżowych Kilby’ego i wartości
średnie ważone RIS dla metaantracytu DON

Parametry RIS N [%] RMAX RINT RMIN Rst Rev Ram

Diagram 1
Diagram 2
Diagram 3

231 (42,1)
221 (40,3)
97 (17,7)

6,89
6,24
5,94

6,24
5,94
5,39

2,00
2,04
2,34

–23,02
–26,30
–21,97

4,41
4,23
4,22

0,203
0,190
0,164

Wartość średnia
(ważona)

6,47 5,98 2,08 –24,16 4,32 0,191

4.2. Dyfrakcja promieni X (XRD)

Badania dyfrakcji promieni X wykonano za pomocą dyfraktometru Siemens
D5000, który był wyposażony w lampę z katodą miedzianą (linia Cu K

�
=

1,5418 Å). Wiązka promieniowania padającego była filtrowana przez folię Ni
w celu usunięcia składowej K

�
. Intensywność promieniowania rozproszonego

rejestrowano za pomocą licznika proporcjonalnego.
Antracyty rozdrobnione w moździerzu agatowym do uziarnienia poniżej

0,02 mm umieszczono w plastikowej kuwecie o prostokątnym wgłębieniu na
próbkę o wymiarach 25 × 15 mm i głębokości 2 mm.
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Krzywe rozpraszania były rejestrowane w systemie krokowym (step by step)
z krokiem 0,05 deg w zakresie od 10° do 90° w skali 2�. Intensywność rozpra-
szania promieni X była rejestrowana przez komputer w postaci zbioru ASCII.

Odległość między płaszczyznami aromatycznymi w pakiecie obliczono ze
wzoru Bragga:

(3)d002
0022

�

�

�

sin ( )�

,

gdzie:
� — długość fali stosowanego promieniowania X (� = 1,5418 Å),

�(002) — kąt położenia maksimum intensywności pasma dyfrakcyjnego (002).

Wielkość obszarów koherentnego rozpraszania rentgenowskiego została ob-
liczona ze wzoru Scherrera (LIPSON, STEEPLE, 1970):

L
k

c
c

�

�

�

�

� ( ) ( )cos002 002�

,

(4)

L
k

a
a

�

�

�

�

� ( ) ( )cos10 10�

,

gdzie:
�(002), �(10) — położenie maksimum intensywności pasm (002) i (10),

�(002), �(10) — skorygowana o poszerzenie instrumentalne szerokość połówkowa
odpowiednich pasm dyfrakcyjnych,

kc = 0,84, ka = 1,84 — współczynniki kształtu zaproponowane przez Warrena (WARREN,
1941).

Wartość Lc oznacza wysokość pakietu w kierunku prostopadłym do płasz-
czyzn aromatycznych, a wartość La — wielkość obszaru koherentnego rozpra-
szania wzdłuż płaszczyzn.

Z zależności:

(5)N
L

d
c

� �

002

1

obliczono średnią liczbę płaszczyzn w pakiecie.
Nie wszystkie atomy węgla składające się na część organiczną antracytów

są uporządkowane w pakiety płaszczyzn aromatycznych rozpraszających pro-
mienie rentgenowskie. Zarówno atomy węgla uporządkowane w pojedyncze
płaszczyzny, jak i wchodzące w skład grup funkcyjnych wnoszą swój wkład
w ogólne podwyższenie tła rozpraszania rentgenowskiego, ale nie biorą udziału
w kształtowaniu pasm dyfrakcyjnych (SHI et al., 1993; LIU et al., 1996; LU et
al., 2001). Te atomy węgla będziemy nazywać „węglem amorficznym”.
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Miarą liczby atomów „węgla amorficznego” może być stosunek intensyw-
ności maksimum pasma 002 (B) do intensywności tła (A) w tym samym
położeniu kątowym (rys. 8). W przypadku próbki całkowicie amorficznej, gdy
atomy węgla są powiązane w płaszczyznach przypadkowo rozłożonych w prze-
strzeni lub wchodzą w skład grup funkcyjnych bądź łańcuchów alifatycznych,
stosunek S = 1. Dla kryształu grafitu stosunek ten dąży do 0. Sposób odcięcia
tła na dyfraktogramie w obszarze kątowym pasma 002 oraz obliczania stosunku
S = A/B prezentuje rys. 8.

4.3. Transmisyjna mikroskopia elektronowa

Rozwój transmisyjnej mikroskopii elektronowej w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX w. sprawił, że możliwe stało się badanie materiałów
amorficznych lub substancji tylko częściowo krystalicznych. W przypadku wę-
gla pochodzenia naturalnego podczas badania struktury szczególnie dwie tech-
niki obserwacji okazały się bardzo owocne: obserwacja w ciemnym polu wi-
dzenia (ang. Dark Field, DF) i wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia
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Rys. 8. Fragment dyfraktogramu rozpraszania rentgenowskiego antracytu HON przedstawiający
pasmo dyfrakcyjne 002. Pokazano sposób odcięcia tła (prosta CD) oraz sposób oblicza-
nia wartości parametru S = A/B:
A — intensywność tła; B — intensywność pasma w położeniu dla maksimum
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elektronowa (ang. High Resolution, HR). Wszystkie badania były wykonane za
pomocą mikroskopów Philips: typ EM 400 (DF) z napięciem przyspieszającym
100 kV i typ MC20 (HR TEM) z napięciem przyspieszającym 200 kV.

Wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa (HR TEM)

Na rys. 9 przedstawiono schemat biegu wiązki elektronów w transmisyjnym
mikroskopie elektronowym podczas pracy w modzie wysokiej rozdzielczości
(HR TEM).

Uformowana wiązka elektronów pada na próbkę (lewa strona rysunku)
i w wyniku oddziaływania z materią próbki ulega rozproszeniu. Część elektro-
nów przechodzi przez próbkę, nie zmieniając swego kierunku, i tworzy wiąz-
kę 000. Pozostała część elektronów, w wyniku oddziaływania z płaszczyznami
sieci przestrzennej (elementami strukturalnymi), ulega ugięciu. W ogólnym
przypadku powstaje wiele wiązek ugiętych pod różnymi kątami dla wszystkich
płaszczyzn należących do pasa krystalograficznego o kierunku pokrywającym
się z kierunkiem wiązki padającej. Zarówno wiązka 000, jak i wiązki ugięte na
płaszczyznach sieciowych wpadają do soczewki obiektywu, gdzie zostają sku-
pione. W płaszczyźnie ogniskowej obiektywu (płaszczyzna Abbe) znajduje się
przysłona (prawa strona rysunku), która pozwala wybrać dwie interesujące nas
wiązki, które ulegają interferencji i tworzą obraz płaszczyzn sieciowych
w płaszczyźnie obrazu (płaszczyzna Gaussa) za płaszczyzną ogniskową (niepo-
kazane na rys. 9). Na rys. 9 zaprezentowano szczególny przypadek dla krysz-
tału grafitu z wyróżnionymi płaszczyznami 002 grafitu i odpowiadającą im
wiązką ugiętą 002. Z rysunku wynika, że warunkiem otrzymania obrazu płasz-
czyzn sieciowych jest spełnienie zależności � < �, tzn. aby kąt ugięcia � był
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Rys. 9. Schemat przedstawiający bieg wiązki elektronów w mikroskopie elektronowym podczas
obserwacji HR TEM (wg EBERHART, 1989):
� — apertura numeryczna mikroskopu, 2� — kąt ugięcia wiązki elektronów na płaszczyznach sie-
ciowych 002



mniejszy od apertury numerycznej mikroskopu �. Z warunku Bragga można
obliczyć kąt dyfrakcji � z zależności:
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Podstawiając do wzoru typowe wartości � = 0,025 Å (V = 200 kV) i od-
ległość między płaszczyznami 002 dla kryształu grafitu d = 3,352 Å, otrzyma-
my � � 0,21 deg (3,7 × 10–3 rad). Oznacza to, że w praktyce możemy otrzy-
mać obraz płaszczyzn sieciowych równoległych do wiązki padającej.

W przypadku gdy materiał badany jest polikrystaliczny, w miejscu wiązki
ugiętej powstaje pierścień dyfrakcyjny, utworzony z wiązek ugiętych na po-
szczególnych krystalitach różnie zorientowanych w stosunku do wiązki pa-
dającej.

Rysunek 10a prezentuje obraz płaszczyzn grafitopodobnych otrzymany tech-
niką HR TEM dla metaantracytu LIS. Elementy strukturalne (płaszczyzny) na-
chylone pod kątem � > � (� — apertura numeryczna mikroskopu) w stosunku
do wiązki padającej nie są widoczne.

Przeprowadzając obserwacje HR TEM dla materiałów słabo uporządkowa-
nych, należy pamiętać o tym, że obraz, jaki otrzymujemy, jest rzutem równo-
ległym elementów struktury (płaszczyzn). Zatem obserwując stosunkowo „gru-
by” preparat, otrzymamy kilka nałożonych na siebie obrazów płaszczyzn
pochodzących z różnych warstw próbki. W niniejszej pracy preparaty mikrosko-
powe były przygotowane techniką proszkową, dlatego obserwacje prowadzone
były na krawędziach ziaren, gdzie grubość próbki jest najmniejsza.

Stosując technikę HR TEM do badań materiałów węglowych słabo upo-
rządkowanych (niekrystalicznych), należy brać pod uwagę wpływ struktury
błonki węglowej nakładanej na siatkę nośną i podtrzymującą ziarna badanego
materiału.

W skrajnym przypadku, gdy badany materiał jest słabo uporządkowany,
i w przypadku stosowania maksymalnych powiększeń, obraz pochodzący od
struktury błonki węglowej może być porównywalny z obrazem struktury bada-
nej próbki. Aby tego uniknąć, do przygotowania preparatu mikroskopowego sto-
sowano błonkę węglową w postaci pajęczyny (z „dziurami”). Obserwacje pro-
wadzono na tych częściach ziaren, które znajdowały się w obszarze wolnym od
filmu węglowego.

W celu łatwiejszego porównania uporządkowania elementów struktury
w przestrzeni w przypadku różnych próbek fragmenty obrazów struktury otrzy-
mane techniką HR TEM poddane zostały szkieletyzacji. W niniejszej pracy za-
stosowano procedurę opracowaną przez J.N. Rouzaud i współpr. (ROUZAUD et
al., 1999; ROUZAUD, CLINARD, 2002), która polegała na poddaniu wybranego
fragmentu obrazu transformacji Fouriera (TF). W wyniku takiej operacji otrzy-
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Rys. 10. Struktura antracytu LIS otrzymana techniką HR TEM:
a — obraz mikroskopowy, b — powiększony fragment, c — obraz po szkieletyzacji

b) c)

a)



mujemy dwa zbiory, z których jeden reprezentuje „moduły”, a drugi — „fazy”.
Na moduł nakładana jest maska (filtr) w postaci „korony”, a następnie zostaje
wykonana odwrotna transformacja Fouriera (TF–1). W wyniku transformacji
TF–1 otrzymujemy obraz struktury, z którego częściowo zostały usunięte
zakłócenia i błędy odwzorowania występujące na otrzymanym obrazie, a spo-
wodowane niedoskonałościami aparatury i błędami w procesie rejestracji obra-
zu. Uzyskany obraz w dalszej kolejności był poddawany binearyzacji, następ-
nie zaś szkieletyzacji. Program realizujący całą procedurę szkieletyzacji został
napisany w pakiecie „Matlab 5.0” i korzysta z gotowych procedur numerycz-
nych zawartych w tym oprogramowaniu. Rysunek 10c obrazuje wynik operacji
szkieletyzacji obrazu struktury antracytu przedstawionej na rys. 10b.

Ciemne pole widzenia (DF TEM)

Obserwacja próbki w ciemnym polu widzenia (DF) polega na ustawieniu
przesłony obiektywu w taki sposób, aby dalej przechodziła tylko część elektro-
nów ugiętych na płaszczyznach, a wiązka 000 została całkowicie wygaszona
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Rys. 11. Schematycznie przedstawione płaszczyzny sieciowe w badanej prób-
ce (a), obraz dyfrakcji elektronów (b), obraz otrzymany techniką
obserwacji w ciemnym polu widzenia przy różnych położeniach
przesłony (c, d)



(rys. 9). Za płaszczyzną ogniskową tworzy się wtedy obraz (w płaszczyźnie
Gaussa) tylko tych płaszczyzn sieciowych, które dają wkład do części obrazu
dyfrakcyjnego przepuszczonego przez przesłonę obiektywu. Pozostała część
obrazu jest wygaszona (ciemna), dlatego też technika ta nosi nazwę obserwacji
w ciemnym polu widzenia (DF). Rysunek 11a prezentuje ziarno materiału
polikrystalicznego (lub słabo uporządkowanego) ze schematycznie zaznaczony-
mi płaszczyznami sieciowymi (domenami koherentnego rozpraszania). Dla
uproszczenia pokazano na nim tylko płaszczyzny (domeny) o dwóch wzajem-
nie prostopadłych orientacjach. Jeżeli wiązka elektronów pada prostopadle do
płaszczyzny rysunku, to obraz dyfrakcyjny powstały w płaszczyźnie ognisko-
wej obiektywu (płaszczyzna Abbe) składa się z wiązki 000 i wiązek dyfrakcyj-
nych pochodzących od różnie zorientowanych płaszczyzn (rys. 11b). W wy-
niku ustawienia przesłony otrzymamy obraz za płaszczyzną ogniskową
obiektywu (płaszczyzna Gaussa) tylko tych domen (krystalitów), których płasz-
czyzny są prostopadłe do wektora rozpraszania

�

R. Przesuwając przesłonę z po-
zycji 1 do położenia 2, sprawimy, że domeny z płaszczyznami prostopadłymi
do

�

R1 ulegną wygaszeniu, a widoczne będą tylko te, które mają płaszczyzny
prostopadłe do wektora

�

R2 .
Porównanie obrazów powstałych w przypadku dwóch różnych położeń prze-

słony obiektywu (najczęściej przesunięte o 90°) pozwala badać mikroteksturę
badanego materiału.

Należy podkreślić, że podczas obserwacji w ciemnym polu widzenia są wi-
doczne tylko te płaszczyzny, które są w praktyce równoległe do wiązki elektro-
nów padających na próbkę zgodnie z równaniem (6).

4.4. Spektroskopia Ramana

Do wzbudzenia widma Ramana użyto lasera argonowego (Spectra Physics)
o długości fali 514,5 nm. Wiązki padająca i odbita były kierowane na próbkę
i zbierane przez układ optyczny mikroskopu LEICA z obiektywem X50, co
umożliwiło stosowanie wiązki o przekroju od 2 µm do 3 µm. Wiązka rozpro-
szona była analizowana w spektrometrze firmy Renishaw.

Pomiary wykonano na zgładach antracytów, które przed pomiarem zostały
na nowo przeszlifowane. Do pomiaru wybierano ziarna witrynitu (obiektyw
×50, okular ×10), a moc lasera dobrano eksperymentalnie na poziomie od
2 mW do 3 mW. Obserwacje miejsca padania wiązki laserowej, po zarejestro-
waniu widma Ramana, nie wykazywały jakichkolwiek zmian, co dowodzi, że
nie następowało powierzchniowe utlenienie próbki w wyniku podgrzania po-
wierzchni wiązką lasera.
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Dla każdego antracytu zarejestrowano od 4 do 6 widm na różnych ziarnach
witrynitu. Widma były rejestrowane w zakresie od 500 cm–1 do 3 500 cm–1.
W dalszej analizie korzystano tylko z widm I rzędu w zakresie od 500 cm–1 do
2 000 cm–1.

Analizę numeryczną każdego widma wykonano, używając programu
FITYK (http://www.unipress.waw.pl/fityk/), który wykorzystuje standardowy al-
gorytm Leverberga-Marquardta, oparty na metodzie najmniejszych kwadratów.
Z danych literaturowych wynika (SADEZKY et al., 2005 i literatura tam cytowa-
na), że widmo Ramana I rzędu dla materiałów węglowych słabo uporządkowa-
nych składa się z 5 składowych. Kierując się kryterium najlepszego dopasowa-

nia i stabilnością pracy programu (zbieżna procedura), do dalszej analizy
wybrano 5 składowych linii o kształcie Lorentza i liniowy dryft linii zerowej.
Na rys. 12 przedstawiono widmo Ramana antracytu HON i jego składowe
uzyskane w wyniku dopasowania (fitowania) linii zerowej i 5 składowych
o kształcie Lorentza.
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Rys. 12. Przykładowy rozkład widma Ramana dla antracytu HON:
a — widmo i składowe, b — błąd dopasowania
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5. Wyniki badañ

5.1. Pochodzenie antracytów

Do badań wybrano 13 antracytów, które pochodziły z Europy, Azji, Afryki
i Ameryki Północnej. Reprezentują one różne rejony świata i różne warunki
geologiczne, w jakich powstawały. W tabeli 2 zaprezentowano lokalizację an-
tracytów i oznaczenia, jakie będą stosowane w dalszej części pracy. Siedem
próbek antracytów oznaczonych symbolami: LAM, TAI, NAT, HON, PDG,
PRE i PEN, otrzymano od dr J.N. Rouzaud z Centre de Recherche sur la
Matière Divisée (CRMD-CNRS) w Orleanie.

Tabela 2. Pochodzenie i stosowane oznaczenia próbek antracytów

Próbka Kraj Region albo zagłębie (kopalnia) Oznaczenie

1 Rosja Kuzbas (Listvianska) LIS

2 Francja Alpy (La Mure) LAM

3 Ukraina Donbas (Svierdlovsk) SW

4 USA Pensylwania PEN

5 Ukraina Donbas (Donetsk) DON

6 Republika Południowej Afryki Nathal NAT

7 Niemcy Zagłębie Ruhry (Preussag) PRE

8 Wietnam Hon Gai HON

9 Chiny Tai Shan TAI

10 Wielka Brytania Walia PDG

11 Polska Górny Śląsk (KWK Moszczenica) MO

12 Polska Dolny Śląsk (KWK Victoria) VIC

13 Polska Dolny Śląsk (KWK Wałbrzych) WAB

333 — Nanostruktura...



5.2. Sk³ad chemiczny i klasyfikacja

W tabeli 3 zebrano wyniki analizy elementarnej oraz wartości średniej re-
fleksyjności R m i wartości średniej refleksyjności maksymalnej R max witrynitu.
Wszystkie badane antracyty, z wyjątkiem NAT, wykazują zawartość pierwiastka
C > 90%. Próbkę antracytu NAT cechuje również największa zawartość hetero-
atomów (O + N + S), równa 11%, w porównaniu z pozostałymi próbkami,
w przypadku których jest ona mniejsza od 8%.

Tabela 3. Wyniki analizy elementarnej i wartości średniej refleksyjności R m i R max

Antracyt

Analiza elementarna [% wt.]
Rm

[%]

Rmax

[%]

Cdaf

[% wag.]
Hdaf

[% wag.]

(N + O + S)daf

(z różnicy
% wag.)

stosunek
atomowy

H/C

LIS 98,1 0,3 1,6 0,04 6,80 8,87

LAM 91,7 1,6 6,7 0,21 4,91 6,15

SW 95,1 1,3 3,6 0,16 5,08 6,60

PEN 90,4 2,1 7,5 0,28 4,53 5,28

DON 94,4 1,9 3,7 0,24 4,73 6,19

NAT 86,1 2,9 11,0 0,41 2,93 3,40

PRE 92,0 3,0 5,0 0,39 2,84 3,33

HON 91,4 3,0 5,6 0,40 3,25 3,54

TAI 90,5 3,2 6,3 0,43 2,58 2,88

PDG 90,7 3,6 5,7 0,47 2,51 2,81

MO 92,3 2,9 4,8 0,38 3,10 3,34

VIC 91,0 3,6 5,4 0,47 2,15 2,38

WAB 90,4 3,8 5,8 0,51 2,12 2,30

Klasyfikacja antracytów oparta jest na średniej wartości współczynnika od-
bicia światła R m i R max oraz zawartości wodoru H. Do grupy semiantracytów
zaliczono próbki VIC i WAB. Granicę między semiantracytami a antracytami
wyznaczają wartości R m = 2,5% i R max = 3% (TAYLOR et al., 1998). Próbki an-
tracytów TAI i PDG mogłyby być zaliczone do grupy antracytów, ponieważ
wartości R m wynoszą odpowiednio 2,51% i 2,58% (tabela 3). Dla tych antracy-
tów wartości R max to odpowiednio 2,90% i 2,76%, dlatego też powinny być one
zaliczone do grupy semiantracytów. Antracyty te niewątpliwie plasują się mię-
dzy semiantracytami a grupą antracytów właściwych.

Do antracytów właściwych zaliczono próbki MO, PRE, HON i NAT, przy
uwzględnieniu wartości R m i R max oraz zawartości wodoru H > 2,3% (ta-
bela 3).
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Zakwalifikowanie próbek DON, LAM, SW, PEN i LIS do metaantracytów
nie budzi zastrzeżeń, z wyjątkiem próbki LIS. Jeżeli uwzględnić tylko wartości
R m < 7%, to próbka ta powinna zostać zaliczona do metaantracytów, jednak
biorąc pod uwagę wartości R max > 7% i zawartość wodoru H < 1%, materiał
ten należałoby zaklasyfikować do semigrafitu. Szczegółowa dyskusja nad tym,
czy próbkę LIS należy zaliczyć do metaantracytu, czy jest to już semigrafit zo-
stanie przeprowadzona w dalszej części pracy.

5.3. Analiza petrograficzna

Badania petrograficzne wykonano na zgładach ziarnowych, za pomocą mi-
kroskopu optycznego, w świetle spolaryzowanym i z zastosowaniem optyki
imersyjnej. Wyniki pomiaru składu petrograficznego przedstawiono w tabeli 4.

We wszystkich badanych antracytach występują trzy grupy macerałów: wi-
trynit (V), inertynit (I) i liptynit (L), oraz część mineralna towarzysząca sub-
stancji organicznej (MM). Badane antracyty, z wyjątkiem antracytu NAT, za-
wierają ponad 78% witrynitu i według klasyfikacji Alperna (ALPERN et al.,
1989) należą do typu antracytów witrynitowych (V > 60%). Antracyt NAT za-
wiera 49,6% witrynitu i 47,6% inertynitu, co jest cechą charakterystyczną wę-
gli z basenu Gondwana. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją, jest to antracyt fuzy-
nitowy (V < 60% i I > L).

Tabela 4. Skład petrograficzny antracytów (DUBER et al., 2000)

Antracyty
Skład petrograficzny [% vol.]

witrynit inertynit liptynit część mineralna

LIS 80,5 18,3 0 1,2
LAM 83,8 15,4 0 0,8
SW 88,8 7,8 0,8 2,6
PEN 93,8 5,6 0 0,6
DON 82,5 11,1 0 6,4
NAT 49,6 47,6 1,2 1,6
PRE 78,0 18,6 1,4 2,0
HON 94,6 3,6 0 1,8
TAI 88,2 9,8 0,2 1,8
PDG 84,7 12,0 0,8 2,5
MO 88,7 11,2 0 0,1
VIC 85,2 9,6 4,4 0,8

WAB 81,2 2,8 0 16,0
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Macerały grupy witrynitu mają różne formy. Na fot. 1 przedstawiono witry-
nit obecny w semiantracycie WAB, silnie impregnowany substancją mineralną.
Fotografie 2 i 3 prezentują fragmenty witrynitu o jednorodnej, gładkiej po-
wierzchni z wtrąceniami inertynitu. Witrynit może być również niejednorodny
(fot. 4) lub może wykazywać budowę lamelarną (fot. 5). Refleksyjność i anizo-
tropia witrynitu zmienia się wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia. Na fot. 1—3
anizotropia witrynitu jest niewielka, a jego refleksyjność niższa od refleksyjno-
ści inertynitu (fot. 2, 3). W metaantracytach refleksyjność inertynitu jest wyż-
sza aniżeli refleksyjność witrynitu (fot. 4, 6) i charakteryzuje się dużą anizotro-
pią optyczną (fot. 6).

Zawartość macerałów grupy inertynitu, z wyjątkiem antracytu NAT, zmie-
nia się w granicach od 2,8% do 18,6% (tabela 4). Fuzynit często zachowuje
strukturę komórkową (fot. 4, 7). Wykazuje również silnie zniszczone i spraso-
wane komórki cienkościenne (fot. 8) lub grubościenne (fot. 9).

W badanych antracytach liptynit występuje w śladowych ilościach (tabe-
la 4). W metaantracytach niemal nie występuje, prawdopodobnie uległ całkowi-
tej witrynizacji podczas metamorfizmu.

Bardziej szczegółowy opis analizy petrograficznej badanych antracytów
można znaleźć w publikacjach S. DUBERA et al. (2000) i B. KWIECIŃSKIEJ et al.
(2002).

5.4. Analiza fazowa czêœci mineralnej

Dyfraktogramy rentgenowskie próbek antracytów zaprezentowane na rys.
13—15 charakteryzują się silnie podniesionym tłem z wyraźnie zaznaczonymi
dwoma lub trzema szerokimi pasmami dyfrakcyjnymi, pochodzącymi od części
organicznej, oraz kilkoma wąskimi, o różnej intensywności, refleksami na-
leżącymi do substancji mineralnej. Intensywność tych ostatnich zależy od ilości
materii mineralnej w próbce, formy, w jakiej występuje (słabo lub dobrze wy-
krystalizowana), i stopnia rozproszenia w substancji organicznej (duże wtrące-
nia lub silne rozproszenie). Substancja organiczna na ogół maskuje obecność
występujących w niej minerałów, toteż na dyfraktogramach ukazują się tylko
refleksy składników będących w większych ilościach.

W tabeli 5 zamieszczono wyniki analizy fazowej substancji mineralnej an-
tracytów. Do jej identyfikacji wykorzystano komputerową bazę danych PDF-2
z 1997 r., przygotowaną przez International Centre for Diffraction Data (USA).

Ocena ilościowa składników mineralnych rozproszonych w substancji orga-
nicznej była utrudniona, dlatego wymieniono je w kolejności malejącej — od
największej do najmniejszej ilości w próbce. Określenie „śladowe ilości” dane-
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go minerału oznacza, że jego zawartość w próbce była na granicy czułości me-
tody.

Minerały obecne w badanych antracytach można podzielić na cztery grupy:
— węglany: kalcyt (CaCO3), dolomit żelazisty (Ca(Mg,Fe)[CO3]2), ankeryt

(CaFe(CO3)2), syderyt (FeCO3);
— krzemiany i glinokrzemiany: kaolinit (Al4(Si4O10)(OH)8), skaleń (K[AlSi3O8]),

smektyt (Mx(Al3,33Mg0,67)[Si8O20](OH)4), illit (K,H3O
+)Al2[AlSi3O10](OH)4;

— tlenki: magnetyt (Fe3O4), kwarc (SiO2), peryklaz (MgO);
— siarczki: piryt (FeS2).

Tabela 5. Skład fazowy substancji mineralnej badanych antracytów

Antracyt Faza mineralna

LAM minerały ilaste typu illitu i smektytu, kwarc, dolomit żelazisty, piryt, peryklaz

PEN illit, smektyt, kaolinit, peryklaz, syderyt (w mniejszych ilościach) oraz w ślado-
wych ilościach kalcyt, skaleń i kwarc

DON syderyt, dolomit żelazisty, kaolinit, kwarc i skaleń — w śladowych ilościach

NAT illit, kaolinit, smektyt, piryt, kwarc, syderyt oraz w śladowych ilościach kalcyt
i skaleń

PRE piryt, kaolinit oraz w śladowych ilościach kalcyt i kwarc

TAI ankeryt, kalcyt, syderyt oraz w śladowych ilościach kwarc, skaleń i minerały
ilaste

MO magnetyt (w przewadze), dolomit żelazisty, syderyt, peryklaz

VIC kalcyt, dolomit żelazisty, magnetyt oraz w śladowych ilościach kaolinit, illit,
skaleń i kwarc

WAB kaolinit, dolomit żelazisty (w małych ilościach), kalcyt — w śladowych ilościach

Skład fazowy substancji mineralnej zaprezentowany w tabeli 5 jest typowy
dla węgli kamiennych i zgodny z danymi literaturowymi (JASIEŃKO, 1995 i lite-
ratura tam cytowana).

5.5. Wyniki badañ dyfrakcji promieni X

Dyfraktogramy antracytów obrazują rys. 13—15. Na każdym z nich widać
szerokie, asymetryczne pasmo 002 w okolicach 25° na skali 2�. Jest ono
szczególnie asymetryczne w przypadku próbek semiantracytów WAB i VIC
(rys. 13) i można przypuszczać, że składa się z kilku pasm nałożonych na sie-
bie. Pasmo dyfrakcyjne 002 pochodzi od płaszczyzn aromatycznych, ułożonych
równolegle względem siebie w postaci pakietu (WARREN, 1941; FRANKLIN, 1950,
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1951; HIRSCH, 1954). W tabeli 6 przedstawiono średnie odległości d002 między
tymi płaszczyznami obliczone ze wzoru Bragga (3) (rozdz. 4.2). Wartości te
zmieniają się w przedziale od 0,347 nm do 0,354 nm dla wszystkich antracy-
tów, z wyjątkiem antracytu MO i semiantracytu WAB, które wynoszą odpo-
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Rys. 13. Dyfraktogramy rozpraszania promieni rentgenowskich semiantracytów
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Rys. 14. Dyfraktogramy rozpraszania promieni rentgenowskich antracytów
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wiednio 0,362 nm i 0,390 nm. Średnia wysokość pakietów równoległych płasz-
czyzn Lc, obliczona ze wzoru Scherrera (4) (rozdz. 4.2), waha się w granicach
od 0,9 nm dla semiantracytu WAB do 2,1 nm dla antracytu NAT. W przy-
padku pozostałych badanych antracytów wartość ta mieści się w przedziale od
1,4 nm do 1,9 nm (tabela 6). Średnia liczba płaszczyzn N w pakiecie, obliczo-
na ze wzoru (5) (rozdz. 4.2), wynosi od 3,3 dla semiantracytu WAB do 6,9 dla
antracytu NAT. Można jednak przyjąć, że średnia liczba płaszczyzn N w pakie-
cie dla antracytów jest większa od 4, a mniejsza od 6,5.

Na dyfraktogramach antracytów (rys. 13—15), oprócz pasma dyfrakcyjnego
002, widoczne jest słabe pasmo (10) w położeniu ok. 42°. Pasmo to jest bardzo
słabo zarysowane w przypadku semiantracytów VIC i WAB (rys. 13) i stosun-
kowo dobrze wykształcone dla metaantracytu LIS (rys. 15). Średnie wartości
średnicy płaszczyzn aromatycznych La, obliczone ze wzoru Scherrera (4)
(rozdz. 4.2), dla badanych antracytów zawarto w tabeli 6. W przeciwieństwie
do parametrów d002 i Lc, wartość La wzrasta systematycznie wraz ze stopniem
uwęglenia. Dla semiantracytów wartość La leży w przedziale od 1,8 nm do
3,2 nm, dla antracytów od 3,0 nm do 3,6 nm, a metaantracytów — od 3,6 nm
do 4,8 nm.

Na dyfraktogramach semiantracytów (rys. 13) i antracytów (rys. 14), w za-
kresie większych kątów dyfrakcji aniżeli pasmo (10), nie ma żadnego dodatko-
wego pasma.
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Rys. 15. Dyfraktogramy rozpraszania promieni rentgenowskich metaantracytów
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Tabela 6. Wartości charakterystyczne dla obszarów koherentnego rozpraszania promieni rentge-
nowskich (d002, La, Lc), przeciętna liczba płaszczyzn w pakietach (N) i parametr cha-
rakteryzujący liczbę atomów „węgla amorficznego” (S) w badanych antracytach

Antracyt d002 [nm] La [nm] Lc [nm] N S = A/B

LIS 0,349 4,8 1,4 5,1 0,239

LAM 0,351 3,8 1,6 5,4 0,284

SW 0,352 3,6 1,1 4,1 0,346

PEN 0,349 3,7 1,7 5,9 0,317

DON 0,354 4,1 1,8 6,0 0,490

NAT 0,348 3,0 2,1 6,9 0,385

PRE 0,347 3,6 1,9 6,5 0,410

HON 0,353 3,0 1,9 6,4 0,429

TAI 0,354 3,2 1,9 6,4 0,446

PDG 0,350 2,7 1,5 5,3 0,395

MO 0,362 3,3 1,5 5,2 0,610

VIC 0,354 2,3 1,2 4,3 0,493

WAB 0,390 1,8 0,9 3,3 0,543

Dla metaantracytów (rys. 15) w pobliżu kąta dyfrakcji 2� � 80° istnieje
bardzo słabe pasmo (11). Na rys. 16 przedstawiono część dyfraktogramu meta-
antracytu LIS w zakresie od 37° do 90° w skali 2�. Łatwo zauważyć, że ta
część dyfraktogramu prezentuje stosunkowo dobrze wykształcone pasmo (10)
oraz nakładające się na nie i nierozdzielone pasmo (004). W pobliżu 2� � 80°
występuje asymetryczne, słabe pasmo, które można oznaczyć jako (11).
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Rys. 16. Dyfraktogram (fragment) rozpraszania promieni rentgenowskich metaantracytu LIS
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Fragment dyfraktogramu antracytu LIS zamieszczony na rys. 16 jest do-
datkowym argumentem w dyskusji zasygnalizowanej w rozdz. 5.2, czy antracyt
ten należy zakwalifikować do grupy metaantracytów, czy też jest to już se-
migrafit. Na rys. 16 nie widać linii (101) i (112) pochodzących od skośnych
płaszczyzn sieciowych, świadczących o trójwymiarowym uporządkowaniu.
Wielkość d002 = 0,349 nm (tabela 6) jest wyższa od wartości 0,338 nm, przyję-
tej za granicę między metaantracytem a semigrafitem (KWIECIŃSKA, PETERSEM,
2004).

Dla semiantracytów wartość parametru S proporcjonalna do zawartości ato-
mów „węgla amorficznego” zmienia się w przedziale od 0,543 do 0,446,
z wyjątkiem antracytu PDG, w przypadku którego parametr S = 0,395. Antra-
cyt PDG ze względu na inne właściwości został określony jako przejściowy
między semiantracytem a antracytem, wskazując tym samym, że jego
właściwości leżą na granicy dwóch podgrup antracytów.

Antracyty charakteryzuje niższa wartość współczynnika S. Zmienia się ona
w granicach od 0,429 do 0,385, z wyjątkiem antracytu MO, dla którego war-
tość S wynosi 0,610. Wartość ta wskazuje, że duża część atomów węgla roz-
mieszczona jest w pojedynczych płaszczyznach lub grupach funkcyjnych na
krawędziach tych płaszczyzn.

Metaantracyty charakteryzują się wartością S, mieszczącą się w przedziale
od 0,346 do 0,239. Również w tej grupie znajduje się metaantracyt DON,
w przypadku którego wartość S = 0,490. Tak wysoka wartość mogłaby sugero-
wać, że próbkę antracytu DON należałoby zaliczyć do semiantracytów, chociaż
pozostałe parametry charakteryzujące uporządkowanie atomów węgla w pakiety
płaszczyzn (La > 4,0 nm) nie potwierdzają takiego zaszeregowania.

5.6. Wyniki pomiarów wspó³czynnika odbicia œwiat³a

Wyniki pomiarów refleksyjności R’min i R’max zmierzone na ziarnach witryni-
tu, zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. 4.1, zestawiono w tabeli 7. Najwięk-
szą średnią wartość R max

' = 8,87% otrzymano dla metaantracytu LIS, a naj-
mniejszą R max

' = 2,30% dla semiantracytu WAB. Dla tych samych próbek
wartość R min

' wynosiła odpowiednio 5,33% i 1,95%. Z analizy danych można
stwierdzić, że odchylenie standardowe wyników �’max zmienia się w szerokim
zakresie od 0,98% dla metaantracytu LIS do 0,12% dla semiantracytu VIC. Od-
chylenie standardowe �’min jest wyższe i mieści się w przedziale od 1,59% dla
metaantracytu LIS do 0,20% dla semiantracytów WAB i VIC. Dla każdego ba-
danego antracytu �’max < �’min.
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Tabela 7. Średnie mierzone wartości R max
' , R min

' i ich odchylenia standardowe oraz wartość bire-
fleksyjności (BR) i R m [%]

Antracyt Rmax
'

�’max Rmin
'

�’min Rm �m BR �BR

LIS 8,87 0,98 5,33 1,59 6,80 1,18 3,54 1,65

LAM 6,14 0,34 3,98 0,92 4,91 0,61 2,17 0,91

SW 6,60 0,34 3,99 1,21 5,08 0,83 2,61 1,13

PEN 5,28 0,61 3,90 0,57 4,53 0,52 1,38 0,56

DON 6,19 0,28 3,69 1,11 4,73 0,75 2,50 1,05

NAT 3,40 0,19 2,54 0,37 2,93 0,25 0,86 0,35

PRE 3,33 0,44 2,44 0,37 2,84 0,34 0,89 0,45

HON 3,65 0,29 2,90 0,41 3,25 0,32 0,75 0,36

TAI 2,90 0,27 2,30 0,34 2,58 0,27 0,60 0,31

PDG 2,76 0,22 2,28 0,25 2,51 0,21 0,48 0,22

MO 3,33 0,29 2,89 0,27 3,10 0,26 0,44 0,17

VIC 2,38 0,12 1,96 0,20 2,15 0,15 0,42 0,16

WAB 2,30 0,14 1,95 0,20 2,12 0,16 0,35 0,16

W tabeli 7 zestawiono średnie wartości R m , obliczone z pomiarów R min
'

i R max
' jako średnia geometryczna, zgodnie ze wzorem:

(7)R i R i R im ( ) ( ) ( )' '
� �max min .

Według W.E. Kilby’ego (KILBY, 1988, 1991), średnia wartość R m odpowiada
refleksyjności zmierzonej z zastosowaniem światła niespolaryzowanego.
W tabeli 7 zamieszczono również średnie wartości birefleksyjności obliczone
z zależności:

(8)BR(i) = R max
' (i) – R min

' (i) ,

które charakteryzują anizotropię refleksyjności badanego materiału.
Wartości zawarte w tabeli 7 posłużyły do skonstruowania diagramów krzy-

żowych w celu odczytania wartości głównych indykatrysy refleksyjności (RIS),
zgodnie z metodą opisaną w rozdz. 4.1. Otrzymane rezultaty zostały zaprezen-
towane w tabeli 8.

Na diagramach krzyżowych dla wszystkich badanych antracytów zbiory
wartości mierzonej refleksyjności R max

' i R min
' nakładały się i nie można było

w sposób jednoznaczny odczytać wartości RINT (rys. 6). Parametr K, cha-
rakteryzujący stopień pokrywania się tych zbiorów, obliczony ze wzoru (2)
(rozdz. 4.1), został przedstawiony w tabeli 8.

Z każdego elementarnego diagramu krzyżowego odczytano wartości RMAX ,
RINT i RMIN , określające kształt i wielkość indykatrysy, a następnie obliczono
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Tabela 8. Średnie ważone parametry indykatrysy refleksyjności RMAX , RINT i RMIN oraz parametry
Kilby’ego charakteryzujące indykatrysy (RIS)

Antracyt

Liczba
diagramów
elementar-

nych

K
[%]

RMAX

[%]
RINT

[%]
RMIN

[%]
Rst Rev Ram

LIS 5 4,29 9,42 8,38 2,90 –21,46 6,12 0,195

LAM 4 1,45 6,36 5,92 2,46 –24,09 4,52 0,167

SW 4 1,64 6,91 6,34 2,21 –23,62 4,59 0,192

PEN 5 2,42 5,70 4,99 2,82 –16,32 4,31 0,128

DON 3 0,85 6,47 5,98 2,08 –24,16 4,32 0,191

NAT 4 0,61 3,53 3,28 1,95 –21,54 2,83 0,112

PRE 6 1,42 3,48 3,17 1,89 –19,40 2,75 0,114

HON 6 1,08 3,76 3,54 2,16 –22,71 3,06 0,106

TAI 5 1,03 3,06 2,78 1,67 –19,02 2,42 0,113

PDG 6 0,88 2,85 2,68 1,87 –20,66 2,43 0,082

MO 6 1,17 3,46 3,20 2,54 –14,09 3,04 0,060

VIC 3 0,37 2,55 2,30 1,62 –14,95 2,12 0,086

WAB 5 0,44 2,38 2,25 1,58 –21,29 2,04 0,080

Rys. 17. Zależność średniej ważonej RMAX indykatrysy od średniej mierzonej R max
' dla badanych

antracytów
Wartość współczynnika korelacji r = 0,999

Rmax

' [%]

R
M

A
X

[%
]



średnie ważone RMAX , RINT i RMIN dla każdego antracytu. Wartość RMAX zmienia
się od 2,38% dla semiantracytu WAB do 9,42% w przypadku metaantracytu
LIS. Na rys. 17 zaprezentowano zależność średnich ważonych RMAX (tabela 8)
od średnich mierzonych wartości R max

' (tabela 7). Podobna zależność RMIN vs.
R min

' przedstawiona na rys. 18 nie jest tak silna i jednoznaczna.
Wartości RMAX , RINT i RMIN (tabela 8) jednoznacznie wyznaczają kształt

i wielkość indykatrysy refleksyjności dla badanych antracytów. Aby łatwiej
porównać te wartości, zastosowano transformację zaproponowaną przez
Kilby’ego i opisaną w rozdz. 4.1 wzorami (1). Pozwala ona zastąpić para-
metry główne indykatrysy (RMAX, RINT i RMIN) trzema innymi parametrami: Rst,
Rev i Ram, które również charakteryzują w sposób jednoznaczny indykatrysę re-
fleksyjności. W tabeli 8 przedstawiono otrzymane wyniki takiej transformacji
dla badanych antracytów.

Charakter optyczny badanych antracytów charakteryzuje parametr Rst. Z da-
nych zawartych w tabeli 8 wynika, że wszystkie wartości Rst są ujemne i różne
od –30, co oznacza, że badane antracyty są materiałami optycznie dwuosiowymi
ujemnymi. Oznacza to, że im wartość Rst jest bardziej zbliżona do wartości –30,
tym różnica � �R RMAX INT� jest mniejsza. Dla badanych antracytów wartość Rst

zmienia się od –14,09 dla antracytu MO do –24,16 dla metaantracytu DON.
Parametr Rev jest równy promieniowi sfery o objętości równej objętości in-

dykatrysy i charakteryzuje wielkość refleksyjności materiału dla światła niespo-
laryzowanego. W przypadku badanych antracytów wartość ta zmienia się od
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Rys. 18. Zależność średniej ważonej RMIN indykatrysy od średniej mierzonej R min
' dla badanych

antracytów
Wartość współczynnika korelacji r = 0,86
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6,12 dla metaantracytu LIS do wartości 2,04 dla semiantracytu WAB. Rysu-
nek 19 obrazuje zależność między parametrem Rev a wartościami R m z tabeli 7.

Stopień wydłużenia kwadrygi RIS przedstawia parametr Ram , który charak-
teryzuje anizotropię refleksyjności. W przypadku badanych antracytów Ram był
największy dla metaantracytu LIS i wynosił 0,195, a najmniejszy dla antracytu
MO — miał wtedy wartość zaledwie 0,060 (tabela 8). Wartość ta koreluje z pa-
rametrem birefleksyjności BR zaprezentowanym w tabeli 7 (rys. 20).
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Rys. 19. Zależność między parametrem Rev a średnim współczynnikiem odbicia światła niespola-
ryzowanego R m

Współczynnik korelacji r = 0,998

Rys. 20. Zależność parametru Ram od wartości birefleksyjności BR dla badanych antracytów
Linia ciągła przedstawia linię trendu ze współczynnikiem korelacji r = 0,95
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5.7. Obserwacje nanostruktury i mikrotekstury
metod¹ TEM

Badania nanostruktury techniką HR TEM

Fotografia 10a przedstawia typowy obraz struktury otrzymany z transmisyj-
nego mikroskopu elektronowego, wykonany techniką wysokiej zdolności roz-
dzielczej (HR TEM) dla semiantracytu VIC. Na fot. 10b widoczny jest powięk-
szony fragment tej struktury, a na fot. 10c — ten sam fragment po operacji
szkieletyzacji. Wszystkie ciemne ślady na fot. 10a i b obrazują warstwy zbudo-
wane ze skondensowanych pierścieni aromatycznych, które rozpraszają elektrony.

Szczegółowa analiza fotografii pozwala zauważyć, że średnice płaszczyzn
są mniejsze od 1 nm i tylko stosunkowo niewielka ich część ma wielkość po-
wyżej 1 nm. Niektóre z tych płaszczyzn są ułożone równolegle względem sie-
bie i tworzą pakiety złożone z 3—4 płaszczyzn (górne dwa wyróżnione frag-
menty na fot. 10b i c). Odległość między płaszczyznami w pakiecie wynosi od
ok. 0,4 nm do 0,5 nm. Na fotografii można również wyróżnić pojedyncze izolo-
wane płaszczyzny (dolny prawy wyróżniony fragment fot. 10b i c), tzn. takie,
dla których odległość do sąsiedniej płaszczyzny jest dużo większa od średniej
odległości między płaszczyznami w pakiecie (większa od 0,5 nm) lub kąt mię-
dzy sąsiednimi warstwami jest większy od 15°.

Na fot. 10c rzuty płaszczyzn aromatycznych na powierzchnię rysunku
przedstawione są w postaci linii. W bardzo niewielu przypadkach linie te są
odcinkami prostej. W większości przypadków można je zastąpić linią łamaną
złożoną z kilku odcinków prostej, co dowodzi, że warstwy złożone ze skonden-
sowanych pierścieni nie są dokładnie płaskie.

W górnym prawym rogu fot. 10a pokazano obraz dyfrakcji elektronów dla
prezentowanej próbki. Wyraźny okrąg wokół punktu centralnego dowodzi, że
płaszczyzny aromatyczne są przypadkowo rozmieszczone w przestrzeni i brak
jest jakiejkolwiek uprzywilejowanej orientacji. Badana struktura jest strukturą
izotropową.

Fotografia 11 przedstawia strukturę antracytu MO. Powiększony fragment
tej struktury (fot. 11b) i jej szkieletyzacja (fot. 11c) pokazują, że w obszarze
8 nm × 8 nm istnieje statystycznie wyróżniony kierunek orientacji płaszczyzn.
Średnice płaszczyzn w wybranym obszarze są większe aniżeli w semiantracycie
VIC (fot. 10). Podobnie jak w przypadku semiantracytu VIC, w antracycie MO
cząsteczki aromatyczne nie są idealnie płaskie.

Fotografia 12 prezentuje inny fragment struktury antracytu MO i dwa sąsia-
dujące z sobą, powiększone obszary tej struktury (fot. 12b i d) oraz ich szkiele-
tyzację (fot. 12c i e). Łatwo zauważyć, że te dwa obszary struktury różnią się
między sobą i są odmienne od fragmentu struktury przedstawionej na fot. 11b.
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Wskazuje to wyraźnie, że struktura antracytu jest niejednorodna w skali nano-
metrycznej. Fragmenty struktury zaprezentowane na fot. 12b i c mają pewien
statystycznie wyróżniony kierunek orientacji płaszczyzn, ale dużo mniej wyraź-
ny aniżeli struktura, którą obrazują fot. 11b i c. Struktura pokazana na fot. 12d
i e nie ma takiego wyróżnionego kierunku, a płaszczyzny skondensowanych
pierścieni aromatycznych cechuje mniejsza średnica aniżeli te, które tworzą
strukturę przedstawioną na fot. 11.

Niejednorodność struktury antracytów nie maleje wraz ze wzrostem meta-
morfizmu. Fotografie 13 i 14 ilustrują strukturę metaantracytu DON. Każdy
fragment struktury z obszaru 8 nm × 8 nm jest inny. Na fot. 13b, c i 14a można
wyróżnić statystycznie uprzywilejowany kierunek orientacji płaszczyzn aroma-
tycznych. Fotografia 14b przedstawia strukturę antracytu DON, w przypadku
której upakowanie widocznych płaszczyzn aromatycznych jest nierównomierne.
W części środkowej obrazu gęstość płaszczyzn jest wyraźnie niższa, co świad-
czy albo o innej orientacji płaszczyzn w stosunku do wiązki padających elek-
tronów, albo o występowaniu mikro- i mezoporowatości.

Fotografia 15 prezentuje strukturę metaantracytu LIS oraz cztery jej wybra-
ne i powiększone fragmenty. Obrazy te pokazują, że płaszczyzny skondensowa-
nych pierścieni są ułożone w pakiety, na które składa się od kilku do kilkunastu
płaszczyzn. Pakiety te zbudowane są z cząsteczek o większej średnicy; całe pa-
kiety są często zakrzywione, tworzą zamknięte powierzchnie lub stanowią frag-
menty takich powierzchni. Jednocześnie z płaszczyznami ułożonymi w pakiety
występują fragmenty struktur podobnych do tych z fot. 11—14, zarejestrowane
dla semiantracytów i antracytów.

Oprócz opisanych struktur, w metaantracycie znaleziono obszary o upo-
rządkowaniu grafitu. Na fot. 16 zobrazowano strukturę znalezioną w metaan-
tracycie LIS. Dyfrakcja elektronów (SAED) pokazuje (fot. 16a), że na pier-
ścieniach dyfrakcyjnych, pochodzących od przypadkowo zorientowanych
płaszczyzn, występują wyraźne refleksy punktowe, świadczące o trójwymiaro-
wym uporządkowaniu. Oznacza to, że duże płaszczyzny grafitopodobne nie tyl-
ko są równoległe względem siebie i ułożone w pakiety, ale także, że zachodzi
korelacja między płaszczyznami ułożonymi tak, jak w krysztale grafitu. Po-
większony fragment struktury grafitu i jego szkieletyzację obrazują fot. 16b i c.
Wysokość (Lc) takiego pakietu płaszczyzn jest rzędu 7 nm.

Badanie mikrotekstury techniką DF TEM

W rozdz. 4.3 pokazano, jak można wykorzystać technikę obserwacji
w ciemnym polu widzenia (DF) do badania mikrotekstury. Kilka równoległych
płaszczyzn ułożonych w pakiety widać w postaci jasnej plamki na zdjęciu zro-
bionym techniką DF TEM. Po obrocie diafragmy o 90° widzimy inną grupę
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płaszczyzn, ułożonych równolegle do wiązki padającej, dla których wektor roz-
praszania jest prostopadły w stosunku do poprzedniego zdjęcia.

Fotografia 17 przedstawia trzy obrazy ziaren antracytu MO. Fotografia 17a
obrazuje ziarna o wielkości od 0,1 µm do ponad 1 µm w jasnym polu widzenia.
Ziarna mają nieregularne krawędzie, a ich grubość jest na tyle mała, że są one
transparentne dla części padających elektronów. Fotografie 17b i c prezentują
dwa obrazy tych samych ziaren w ciemnym polu widzenia (DF), wykonane
przy dwóch różnych ustawieniach diafragmy przesuniętej o 90°. Obraz ziaren
na fotografiach zrobionych techniką DF składa się z jasnych punktów o wielko-
ściach od 1 nm do 2 nm. Dla ziarna centralnego (jedna strzałka) gęstość tych
punktów na obu fotografiach nie różni się między sobą, co świadczy, że ułoże-
nie pakietów płaszczyzn jest zupełnie przypadkowe. Każda orientacja takiego
pakietu jest równouprawniona. Można więc stwierdzić, że w tym ziarnie brak
jest jakiejkolwiek tekstury. Dużo mniejsze ziarno przedstawione na tych zdję-
ciach, oznaczone dwoma strzałkami, wykazuje różnice w gęstości jasnych
punktów między dwoma obrazami, co świadczy o istnieniu w nim uprzywilejo-
wanego kierunku orientacji pakietów.

Dużo większe obszary o uprzywilejowanym kierunku orientacji pakietów
płaszczyzn dla antracytu TAI ilustruje fot. 18. W obrębie ziarna (oznaczonego
strzałką) występuje obszar o tak perfekcyjnej orientacji płaszczyzn wzdłuż jed-
nego kierunku, że jasne punkty się zlewają. Obszar taki będziemy nazywać do-
meną uprzywilejowanego uporządkowania.

Bardzo wyraźną mikroteksturę z uprzywilejowanym kierunkiem orientacji
widać na fot. 19 przedstawiającej ziarna metaantracytu LAM.

Ziarna, które zbudowane są z pakietów płaszczyzn ułożonych równolegle
lub prawie równolegle do pewnej wyróżnionej płaszczyzny, mają kształt płaski
i regularne krawędzie. Pakiety płaszczyzn w tych ziarnach są ustawione prosto-
padle do wiązki elektronów i na obrazach 002 DF TEM są praktycznie niewi-
doczne. Obrót diafragmy o 90° nie powoduje żadnych widocznych zmian w in-
tensywności obrazu. Obraz takiego ziarna nie składa się z jasnych punktów
reprezentujących pakiety płaszczyzn rozpraszające elektrony. Ziarna takie
będziemy nazywali lamelami. Fotografia 20 prezentuje lamele metaantracytu
LIS. Fotografia 21 obrazuje ziarna metaantracytu LAM, wśród których są lame-
le, lecz mniej perfekcyjnie uporządkowane. Widać na nich stosunkowo niewiele
jasnych plamek, które świadczą o tym, że w ziarnach tych istnieją również pa-
kiety płaszczyzn ustawionych równolegle do wiązki elektronów (prostopadle do
płaszczyzny lameli). Są to tzw. lamele zdefektowane.

Dla metaantracytów charakterystyczne są struktury zbudowane z pakie-
tów płaszczyzn (płaszczyzn grafenowych), których wielkość jest większa od
100 nm. Są to struktury pofałdowanych płaszczyzn, podobnych do stosu zmię-
tych kartek papieru. Fotografia 22 przedstawia ziarno metaantracytu SW.
Fotografia 22a obrazująca krawędź ziarna w jasnym polu widzenia pokazuje, że
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ma ono różną grubość. Obrazy 002 DF TEM (fot. 22b i c) dowodzą, że
występują tam domeny o wielkości rzędu 0,1 µm i cienkie, ale pofałdowane la-
mele (stosy płaszczyzn grafenowych). Jeszcze wyraźniej widać to na krawędzi
ziarna metaantracytu LIS, przedstawionego na fot. 23. Płaszczyzny te można
zakwalifikować jako stosy płaszczyzn grafenowych, charakterystycznych dla
struktury semigrafitu i grafitu.

5.8. Wyniki pomiarów rozpraszania Ramana

Otrzymane widma rozpraszania Ramana dla kilku wybranych antracytów
przedstawia rys. 21.

Z rys. 21 wynika, że występują dwa wyraźne, szerokie pasma przy częstości
1 585 cm–1 i w pobliżu 1 350 cm–1. Pierwsze z nich jest charakterystyczne dla
kryształu grafitu i za występowanie tego piku są odpowiedzialne drgania roz-
ciągające E2g w płaszczyznach grafitopodobnych. Drugie z pasm jest związane
z defektami sieci i nie występuje w idealnym krysztale grafitu.
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Rys. 21. Widmo Ramana I rzędu dla metaantracytów (LIS, LAM), antracytu HON i semiantracy-
tu WAB
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Rysunek 21 dowodzi, że oba pasma są intensywne, szerokie i nakrywają się
wzajemnie. Porównując widma, należy stwierdzić, że brak jest wyraźnych jako-
ściowych różnic między nimi. Występujące różnice ilościowe można szcze-
gółowo przedyskutować po wykonaniu analizy numerycznej i rozłożeniu widma
na pięć linii składowych. Wyniki takiej analizy dla badanych antracytów pre-
zentuje tabela 9.

Z rys. 12 i tabeli 9 wynika, że pasmo 1 585 cm–1 rozkłada się na dwie linie
oznaczone jako G i D2. Położenie linii G zmienia się od 1 581 cm–1 w przy-
padku antracytu MO do 1 597 cm–1 dla metaantracytu DON. Jest to linia
związana z modem drgań E2g atomów węgla w płaszczyźnie grafenowej. Linia
D2 leży w przedziale od 1 605 cm–1 dla antracytów HON i NAT do 1 620 cm–1

dla metaantracytu SW. Składowa D2 występuje w widmie polikrystalicznego
grafitu i często jest przypisywana drganiom rozciągającym w płaszczyznach ze-
wnętrznych pakietów lub drganiom atomów węgla położonych na krawędziach
płaszczyzn (SADEZKY et al., 2005).

Pasmo 1 350 cm–1 jest jedną szeroką linią oznaczoną jako D1 (rys. 12)
i wiąże się z defektami występującymi w pakietach płaszczyzn równoległych
(LESPADE et al., 1984; BENY-BASSEZ, ROUZAUD, 1985; JEDLICKA et al., 2003;
SADEZKY et al., 2005). Dla badanych antracytów linia D1 położona jest w prze-
dziale od 1 334 cm–1 w przypadku metaantracytu PEN do 1 360 cm–1 dla meta-
antracytu SW. Linia ta jest bardzo szeroka, szerokość dla wszystkich badanych
antracytów jest większa od 110 cm–1, z wyjątkiem metaantracytów LIS i SW,
dla których szerokość linii wynosi odpowiednio 98 cm–1 i 103 cm–1.

Między dwoma głównymi pasmami widma Ramana leży szeroka linia ozna-
czona jako D3 (rys. 12). Jej położenie zmienia się od 1 457 cm–1 dla semi-
antracytu WB do 1 535 cm–1 dla metaantracytu LIS. Podobnie w przedziale od
1 199 cm–1 dla metaantracytu DON do 1 244 cm–1 dla antracytów PDG, TAI
i WB leży szeroka linia oznaczona jako D4. Zarówno linia D3, jak i D4 są bar-
dzo szerokie i związane z drganiami atomów węgla nieuporządkowanego
(amorficznego) (SADEZKY et al., 2005; MALARD et al., 2009; QURICO et al.,
2005, 2009). Generalnie można stwierdzić, że linie związane z drganiami ato-
mów węgla w płaszczyznach grafenowych (linia G i D2) są wąskie, rzędu od
30 cm–1 do 40 cm–1, i rzadko przekraczają szerokość 60 cm–1, a linie związane
z defektami sieci (linia D1) i atomami węgla nieuporządkowanego (linie D3
i D4) są bardzo szerokie (ponad 100 cm–1) i osiągają szerokość nawet do
180 cm–1 (tabela 9).
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6. Nanostruktura i mikrotekstura antracytów

6.1. Nanostruktura antracytów

Analizując fot. 10—16 otrzymane techniką HR TEM, które przedstawiają
strukturę badanych antracytów na poziomie nanometrycznym, można stwier-
dzić, że antracyty są zbudowane z dwóch podstawowych elementów:
1) pojedynczych, izolowanych warstw/płaszczyzn, które nie zawsze są płaskie,
2) pakietów równoległych lub prawie równoległych płaszczyzn.

Obrazy nanostruktury od semiantracytów do metaantracytów otrzymane
techniką HR TEM pokazują, że izolowane płaszczyzny występują (fot. 10—16).
Ich wielkość jest różna i waha się od 1 nm do 3—4 nm. Nie zawsze są płaskie,
ale często ich rzut na płaszczyznę można przybliżyć krzywą łamaną. Świadczy
to o tym, że płaszczyzny te nie są zbudowane wyłącznie z sześcioatomowych
pierścieni węglowych (pierścienie aromatyczne), lecz w ich skład wchodzą rów-
nież pierścienie siedmio- lub pięcioatomowe. Podobne obrazy struktury, jak
w przypadku antracytów, otrzymano techniką HR TEM dla porowatych mate-
riałów węglowych (HARRIS et al., 2000). W tej pracy zaproponowano różne mo-
dele takich płaszczyzn, zbudowanych z pierścieni składających się z 5, 6 i 7
atomów węgla.

Obrazy struktury antracytów otrzymane techniką HR TEM dostarczają do-
wodów na występowanie pojedynczych, izolowanych płaszczyzn, ale trudno
z tych obrazów wnioskować o ich liczbie w badanym materiale. Do oceny ilo-
ściowej może posłużyć rozpraszanie promieni X. Należy zdać sobie sprawę
z faktu, że izolowane pojedyncze płaszczyzny, badane techniką rozpraszania
promieni X, nie wnoszą wkładu do pasma 002 krzywej rozpraszania. Atomy
węgla wchodzące w skład pojedynczych, izolowanych płaszczyzn węglowych
są tzw. atomami węgla amorficznego. Wnoszą wkład w tło widma rozpraszania
i powodują asymetrię pasma 002. Na rys. 8 pokazano sposób obliczenia para-
metru S, który ilościowo charakteryzuje asymetrię pasma 002 i może być uwa-
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żany za miarę liczby pojedynczych, izolowanych płaszczyzn węglowych w ba-
danym materiale. Dla kryształu grafitu parametr S przyjmuje wartość 0,
a w przypadku całkowicie amorficznego (hipotetycznie) materiału węglowego
— wartość 1. Rysunek 22 prezentuje zmianę parametru S w zależności od war-
tości stosunku atomowego H/C w badanych antracytach. Wykres potwierdza
wyraźną tendencję do spadku parametru S wraz ze spadkiem stosunku H/C,
czyli zmniejszenie się zawartości pojedynczych, izolowanych płaszczyzn wę-
glowych przy przejściu od semiantracytów do metaantracytów.

Na fot. 10—16 obrazujących strukturę antracytów, oprócz pojedynczych
i izolowanych płaszczyzn węglowych, można zauważyć grupy/pakiety płasz-
czyzn prawie równoległych względem siebie. Przyjmuje się, że grupę płasz-
czyzn węglowych można uważać za pakiet/stos wtedy, gdy kąt między płasz-
czyznami jest mniejszy od 15°, a odległość między płaszczyznami mniejsza od
0,4 nm (SHARMA et al., 1999, 2000; ROUZAUD, CLINARD, 2002). Takie pakie-
ty/stosy płaszczyzn węglowych dają efekty dyfrakcyjne zarówno wtedy, gdy ba-
damy materiał metodą rozpraszania promieni X (rys. 13—16), jak i wtedy, gdy
posługujemy się dyfrakcją elektronów (fot. 10).

W tabeli 6 zostały zestawione wartości średniej liczby płaszczyzn w pakie-
cie N, otrzymane z szerokiego pasma dyfrakcyjnego 002. W przypadku semian-
tracytów pakiety złożone są z 3—4 płaszczyzn, a dla metaantracytów średnia
liczba płaszczyzn w pakietach wzrasta do 6—7. Na rys. 23 przedstawiono
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Rys. 22. Zależność parametru S określającego asymetrię pasma 002 na dyfraktogramie od stosun-
ku atomowego H/C dla antracytów
Linia ciągła przedstawia linię trendu, gdy współczynnik korelacji r = 0,68
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zmianę wartości średnicy płaszczyzn La w pakiecie w zależności od stosunku
atomowego H/C dla badanych antracytów. Wartość La wzrasta od 1,8 nm
w przypadku semiantracytu WAB do 4,8 nm dla metaantracytu LIS.

Pakiety/stosy płaszczyzn węglowych we wcześniejszej literaturze (BLAYDEN

et al., 1944; EDSTROM, LEWIS, 1969; FRANKLIN, 1950, 1951; VAN KREVELEN,
SCHUYER, 1959) nazywane były błędnie krystalitami. W pakietach płaszczyzn
brak jest korelacji między płaszczyznami, o czym świadczy brak pasm dyfrak-
cyjnych (101) i (112) na dyfraktogramach (rys. 13—15). O strukturze grafitu
można mówić wtedy, gdy odległość d002 między płaszczyznami jest mniejsza
aniżeli 0,344 nm (FRANKLIN, 1951). Jak wynika z tabeli 6, średnia wartość
d002 dla badanych antracytów w każdym przypadku jest większa od tej war-
tości.

Przyjmuje się, że składowe D3 (�1 500 cm–1) i D4 (�1 200 cm–1) widma
rozpraszania Ramana (rys. 12) są związane z drganiami atomów węgla amor-
ficznego, wchodzącymi w skład grup alifatycznych lub o hybrydyzacji sp3

(SADEZKY et al., 2005; MALARD et al., 2009; GUEDES et al., 2010). Częstotliwość
drgań atomów węgla bardzo silnie zależy od siły wiązań i oddziaływań z naj-
bliższymi sąsiadami (atomami C, H, O i N). Jest ona inna dla różnych atomów,
dlatego też szerokości składowych D3 i D4 są bardzo duże (tabela 9). Na rys.
24 i 25 pokazano zmiany intensywności składowych D3 i D4 widma Ramana
w zależności od stosunku atomowego H/C.
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Rys. 23. Zmiana średnicy płaszczyzn węglowych La w zależności od stosunku atomowego H/C
dla badanych antracytów
Współczynnik korelacji r = 0,89
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Rys. 24. Zależność intensywności składowej D3 widma Ramana od stosunku atomowego H/C dla
badanych antracytów
Linia ciągła przedstawia linię trendu ze współczynnikiem korelacji r = 0,85

Rys. 25. Zależność intensywności składowej D4 widma Ramana od stosunku atomowego H/C dla
badanych antracytów
Linia ciągła przedstawia linię trendu ze współczynnikiem korelacji r = 0,97
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6.2. Mikrotekstura antracytów

Analiza zdjęć otrzymanych za pomocą mikroskopu elektronowego, techniką
002 DF, pokazuje różne typy mikrotekstur występujące w antracytach. Fotogra-
fia 17 prezentuje ziarno antracytu MO (oznaczone jedną strzałką), które nie
wykazuje żadnej różnicy w gęstości jasnych punktów na obrazie przy dwóch
różnych ustawieniach diafragmy. Dowodzi to braku jakiejkolwiek uprzywilejo-
wanej orientacji pakietów płaszczyzn w ziarnie. Wszystkie orientacje pakietów
są równouprawnione. Schematycznie typ takiego uporządkowania albo braku
uporządkowania obrazuje rys. 26a.

W ziarnach o braku jakiejkolwiek orientacji pakietów płaszczyzn można
spotkać obszary, w obrębie których pakiety płaszczyzn mają statystycznie wy-
różniony kierunek orientacji. Obszary takie będziemy nazywać domenami. Taką
domenę w przypadku antracytu TAI obrazuje fot. 18. Statystycznie wyróżniony
kierunek orientacji pakietów płaszczyzn może występować nie tylko w małych
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Rys. 26. Schematyczne przedstawienie uporządkowania pakietów płaszczyzn w antracytach (typy
tekstur):
a — brak uprzywilejowanej orientacji płaszczyzny (mikrotekstura typu A), b — istnieje staty-
stycznie wyróżniony kierunek orientacji (mikrotekstura typu B), c — tekstura zdefektowanej la-
meli (mikrotekstura typu C), d — idealna lamela (mikrotekstura typu D)

c)

a)

d)

b)



obszarach rzędu 100 nm, ale w całych ziarnach, jak to przedstawia fot. 19 dla
metaantracytu LAM i fot. 20 dla metaantracytu LIS. Schematycznie obrazuje to
rys. 26b. Należy podkreślić, że przejście od mikrotekstury typu A do mikrotek-
stury typu B jest przejściem ciągłym. Obszary uprzywilejowanej orientacji
płaszczyzn w semi- i antracytach są niewielkie, rzędu 100 nm, a następnie po-
większają się i obejmują całe ziarna w metaantracytach (fot. 19—21). Anali-
zując obrazy mikrotekstury otrzymane techniką 002 DF, należy pamiętać, że
wyróżniony kierunek orientacji nie jest określony precyzyjnie, lecz statystycz-
nie. Po obrocie diafragmy o 90° można zauważyć niewielką gęstość jasnych
punktów, co świadczy o tym, że w tym obszarze znajdują się pakiety o orienta-
cji prostopadłej do kierunku statystycznie wyróżnionego. Jeżeli uporządkowa-
nie pakietów płaszczyzn w ziarnach o mikroteksturze typu B staje się coraz
bardziej perfekcyjne (duża różnica w jasności obrazów przy różnych ustawie-
niach diafragmy), to ziarna stają się płaskie, o regularnych kształtach. W ziar-
nach tych jest wtedy statystycznie wyróżniona płaszczyzna orientacji i tworzą
się lamele, czyli mikrotekstura typu C i D (rys. 26c, d). Fotografie 20 i 21
przedstawiają lamele odpowiednio w metaantracytach LIS i LAM. Niektóre la-
mele mogą być uporządkowane bardzo perfekcyjnie i może je charakteryzować
mikrotekstura typu D (fot. 20).

W metaantracytach znaleziono ziarna o dużych, bardzo perfekcyjnie uło-
żonych lamelach, zbudowanych z płaszczyzn grafenowych. Są one często
pofałdowane (fot. 22) lub przypominają pakiety zmiętych kartek (fot. 23).
Strukturę tę można zaliczyć do zdefektowanego grafitu. Występowanie takich
obszarów o strukturze grafitu potwierdzają zdjęcia zrobione techniką HR TEM
dla metaantracytu LIS (fot. 16). Obszary o strukturze i teksturze grafitu można
znaleźć w metaantracytach, ale jest ich stosunkowo niedużo. Odległość między
płaszczyznami d002, obliczona z badań rozpraszania promieni X, nie potwierdza
występowania obszarów o strukturze grafitu (tabela 6). Można to wyjaśnić nie-
wielkim udziałem struktury grafitu w całej objętości badanego materiału, a tym
samym ma to niewielki wpływ na wartość średnią d002.

Analiza kilkuset zdjęć wykonanych techniką 002 DF dla różnych antracytów po-
zwala stwierdzić, że w metaantracytach współistnieją obok siebie ziarna o mikrotek-
sturze od typu A do typu D i grafitu, w antracytach nie znaleziono struktury grafitu,
przeważa zaś mikrotekstura typu B i C, natomiast w semiantracytach praktycznie
nie występują ziarna o teksturze typu D (lamele). Na podstawie badań z zastosowa-
niem mikroskopu elektronowego trudno opisać teksturę w sposób ilościowy.

Miarą występowania tekstury w antracytach i jej stopnia uporządkowania
jest anizotropia współczynnika odbicia światła spolaryzowanego (refleksyj-
ność). W tabelach 7 i 8 przedstawiono wartości birefleksyjności (BR) i ani-
zotropię współczynnika odbicia światła (Ram), obliczoną na podstawie indy-
katrysy refleksyjności. Z analizy typów mikrotekstur charakterystycznych dla
antracytów, przedstawionych schematycznie na rys. 26, wynika, że anizotropia
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Rys. 27. Zmiana parametru charakteryzującego anizotropię współczynnika odbicia światła Ram od
średnicy płaszczyzn La dla badanych antracytów
Linia ciągła przedstawia linię trendu, a współczynnik korelacji r = 0,78
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Rys. 28. Zmiana średniej wartości współczynnika odbicia światła RMAX od średnicy płaszczyzn La
dla badanych antracytów
Linia ciągła przedstawia linię trendu, a współczynnik korelacji r = 0,85
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współczynnika odbicia światła spolaryzowanego będzie wzrastać, przechodząc
od mikrotekstury typu A do mikrotekstury typu D. Dane zawarte w tabelach 7
i 8 potwierdzają, że anizotropia Ram oraz wartość RMAX wzrastają przy przejściu
od semiantracytów do metaantracytów.

Zmiana tekstury w antracytach jest skorelowana ze zmianą struktury. Można
zaryzykować stwierdzenie, że zmiana struktury wymusza również zmianę tek-
stury. Na rys. 27 i 28 zaprezentowano zmianę anizotropii Ram i RMAX od średniej
wartości średnicy płaszczyzn La. Większe średnice warstw La powodują wzrost
anizotropii. Wydaje się oczywiste, że ze względów energetycznych, w przypad-
ku większych warstw La, mikrotekstura typu C lub D jest korzystniejsza.

Podobną argumentację można przeprowadzić, badając zależność zmian mi-
krotekstury od zawartości grup funkcyjnych na obrzeżach pakietów płaszczyzn
grup alifatycznych, czyli ogólnie rzecz biorąc, to, co wcześniej nazwano „wę-
glem amorficznym”. Rysunek 29 przedstawia zależność parametru anizotropii
Ram od parametru S, który charakteryzuje asymetrię pasma 002 przy rozprasza-
niu promieni X. Rysunek 30 obrazuje zmianę wartości Ram od intensywności li-
nii D4 w widmie Ramana. Zarówno parametr S, jak i intensywność linii D4
widma Ramana charakteryzują liczbę atomów węgla nieuporządkowanego, tzw.
węgla amorficznego.
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Rys. 29. Zmiana parametru charakteryzującego anizotropię współczynnika odbicia światła Ram od
parametru S, który charakteryzuje asymetrię pasma 002 rozpraszania promieni X dla ba-
danych antracytów
Linia ciągła przedstawia linię trendu ze współczynnikiem korelacji r = 0,66
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6.3. Niejednorodnoœæ nanostruktury i mikrotekstury

Niejednorodność struktury antracytów bardzo trudno scharakteryzować
w sposób ilościowy. Wszystkie parametry ilościowe charakteryzujące nano-
strukturę (dyfrakcja promieni X, spektroskopia Ramana) są wielkościami śred-
nimi z pewnej objętości badanej materii. Analizując obrazy struktury semiantra-
cytu VIC otrzymane techniką HR TEM (fot. 10), widzimy obok siebie
izolowane warstwy pierścieni aromatycznych i pakiety 2—4 warstw.

Porównując obrazy struktury antracytu MO przedstawione na fot. 11 i 12
z fot. 13 i 14 metaantracytu DON, widzimy, jak zmienia się nanostruktura
w obszarach sąsiadujących z sobą, oddalonych o kilkanaście lub kilkadziesiąt
nanometrów (niejednorodność struktury). Jeszcze wyraźniej widoczne jest to
przy porównaniu obrazów struktury metaantracytu LIS (fot. 15 i 16). Fotogra-
fia 16 prezentuje fragment nanostruktury, składający się z ok. 40 równoległych
warstw grafenowych. Wartość średnia liczby warstw w pakiecie otrzymana
z dyfrakcji promieni X dla tego antracytu wynosi N = 5,1 (tabela 6). Należy
podkreślić, że technika HR TEM nie pozwala na obserwację atomów węgla
w łańcuchach alifatycznych i grupach funkcyjnych na obrzeżach warstw (węgiel
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Rys. 30. Zmiana parametru charakteryzującego anizotropię współczynnika odbicia światła Ram
od intensywności linii D4 widma Ramana dla badanych antracytów
Linia ciągła przedstawia linię trendu ze współczynnikiem korelacji r = 0,85
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amorficzny). Wnioskujemy o ich istnieniu z badań dyfrakcji promieni X (para-
metr S) i spektroskopii Ramana (pasma D3 i D4).

Analizując mikroteksturę antracytów na zdjęciach mikroskopowych otrzy-
manych techniką DF TEM, widzimy, że dla antracytu MO i metaantracytu
LAM obok ziaren, które nie wykazują jakiejkolwiek tekstury (mikrotekstura
typu A), znajdują się ziarna z teksturą o statystycznie wyróżnionym kierunku
orientacji pakietów warstw (mikrotekstura typu B) (fot. 17 i 21). Fotografia 20
obrazuje ziarna metaantracytu LIS o statystycznie wyróżnionej osi orientacji
pakietów warstw (mikrotekstura typu B) i ze statystycznie wyróżnioną płasz-
czyzną orientacji (lamele, mikrotekstura typu C). W przypadku tego samego
metaantracytu LIS na fot. 23 widzimy pakiety płaszczyzn grafenowych (lamele,
mikrotekstura typu D).

Opisu ilościowej niejednorodności mikrotekstury dostarcza metoda opraco-
wana przez autora niniejszej pracy (DUBER et al., 2000), która jest modyfika-
cją metody W.E. KILBY’EGO (1988, 1991) otrzymywania parametrów głównych
RMAX, RINT i RMIN indykatrysy refleksyjności światła spolaryzowanego dla ma-
teriałów z niejednorodnością tekstury (rozdz. 4.1). Dla materiałów o jednorod-
nej teksturze skonstruowany diagram krzyżowy Kilby’ego umożliwia w spo-
sób jednoznaczny odczytanie wartości RINT jako granicy rozdziału między
zbiorem wartości mierzonych R’min i R’max. Stopień przykrywania się tych zbio-
rów wartości (parametr K) jest miarą niejednorodności tekstury (tabela 8).
Wartość ta zmienia się od 0,37% w przypadku semiantracytu VIC do 4,29%
dla metaantracytu LIS. Nawet najmniejsza wartość dla semiantracytu VIC
wielokrotnie przekracza precyzję pomiaru refleksyjności i nie może być trak-
towana jako rozrzut wartości pomiarowych; jest immanentną cechą mikrotek-
stury badanych antracytów. Podział diagramów Kilby’ego na diagramy proste,
zgodnie z metodą zaproponowaną przez autora niniejszej pracy (DUBER et al.,
2000), daje od 3 diagramów prostych dla antracytów VIC i DON do 6 dia-
gramów prostych dla MO, PDG, HON i PRE (tabela 8). Jest to również in-
formacja o stopniu niejednorodności mikrotekstury badanych antracytów. Nie
znaleziono jakiejkolwiek zależności między liczbą diagramów prostych i para-
metrem K a stopniem metamorfizmu antracytów.

Na rys. 31 przedstawiono przekroje przez indykatrysy proste i indykatrysę
średnią ważoną w płaszczyźnie (RMAX, RMIN) dla antracytu MO. W przypadku
tego antracytu rozkład na indykatrysy proste daje 6 elementarnych indykatrys,
a parametr K, charakteryzujący stopień nakrywania się zbiorów wartości mie-
rzonych R’min i R’max, wynosi 1,17% (tabela 8). Pokazane są tylko przekroje in-
dykatrys elementarnych skrajnych, czyli dla najmniejszej refleksyjności i dla
największej refleksyjności. Przestrzeń między tymi dwoma skrajnymi przekro-
jami tworzy powłokę, wewnątrz której znajduje się przekrój średniej ważonej
indykatrysy. Grubość tej powłoki charakteryzuje stopień niejednorodności tek-
stury antracytu MO.
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Rys. 31. Przekrój w płaszczyźnie RMAX, RMIN przez indykatrysy elementarne i średnia ważona in-
dykatrysa (kolor czerwony) dla antracytu MO

Rys. 32. Przekrój w płaszczyźnie RMAX, RMIN przez indykatrysy elementarne i średnia ważona in-
dykatrysa (kolor czerwony) dla metaantracytu DON
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Na rys. 32 zaprezentowano przekroje przez indykatrysy elementarne i prze-
krój przez indykatrysę średnią w płaszczyźnie (RMAX, RMIN) dla metaantracytu
DON, który ma tylko trzy diagramy elementarne i parametr K = 0,85% (tabe-
la 8). Z porównania rys. 31 i 32 wynika, że anizotropia refleksyjności jest wyż-
sza w przypadku metaantracytu DON (silnie wydłużona indykatrysa), a gru-
bość powłoki między skrajnymi indykatrysami jest mniejsza, co oznacza
mniejszą niejednorodność mikrotekstury.

Należy wyraźnie podkreślić, że niejednorodność nanostruktury i mikrotek-
stury jest cechą immanentną antracytów. Wynika to z prostego faktu, że do opi-
su nanostruktury antracytu musimy posłużyć się trzema różnymi elementami
struktury: 1) atomami „węgla amorficznego”, 2) atomami węgla uporządko-
wanymi w pojedyncze, izolowane warstwy pierścieni aromatycznych lub hydro-
aromatycznych, 3) pakietami zbudowanymi z warstw równoległych lub prawie
równoległych (rozdz. 6.1). Podobnie jest w przypadku mikrotekstury, gdzie wy-
różniamy obszary o braku jakiegokolwiek uporządkowania elementów struktury
(mikrotekstura typu A), z wyróżnionym statystycznie kierunkiem orientacji
warstw i pakietów warstw (mikrotekstura typu B), wyróżnioną statystycznie
płaszczyzną orientacji pakietów warstw (lamele zdefektowane — mikrotekstura
typu C), i prawie idealne lamele (mikrotekstura typu D) (rozdz. 6.2).



7. Podsumowanie

Wyniki badań petrograficznych w jednoznaczny sposób pokazują, że w an-
tracytach występują macerały grupy witrynitu i inertynitu. Badania petrogra-
ficzne dowodzą, że w antracytach przeważa witrynit (z wyjątkiem antracytu
NAT z Afryki Południowej). Nie stwierdzono macerałów z grupy egzynitu.
W wyniku metamorfizmu uległy one prawdopodobnie witrynizacji.

Badania struktury antracytów na poziomie nanometrycznym (nanostruktura)
metodami HR TEM, dyfrakcji promieni X i spektroskopii Ramana wykazały, że
atomy węgla tworzą trzy podstawowe elementy nanostruktury:
— atomy węgla połączone są w pojedyncze, izolowane warstwy;
— warstwy ułożone równolegle lub prawie równolegle względem siebie tworzą

pakiety/stosy warstw;
— atomy węgla znajdujące się na obrzeżach warstw, połączone z atomami wo-

doru lub związane z warstwami wiązaniami alifatycznymi, nazywane „wę-
glem amorficznym”.
Obrazy nanostruktury antracytów otrzymane techniką HR TEM potwier-

dzają występowanie pojedynczych, izolowanych warstw zbudowanych z atomów
węgla. Warstwy te nie zawsze są płaskie, co oznacza, że są zbudowane nie tyl-
ko z pierścieni sześcioatomowych (pierścieni aromatycznych), ale również
z pierścieni pięcio- lub siedmioatomowych.

Warstwy lub części tych warstw są równoległe lub prawie równoległe do
sąsiednich warstw i tworzą pakiety/stosy płaszczyzn. Efektem tego jest pojawie-
nie się na dyfraktogramie rentgenowskim szerokiego pasma 002. Średnia liczba
płaszczyzn w pakiecie zmienia się od 3—4 w przypadku semiantracytów do
6—7 warstw dla metaantracytów. Średnia odległość między płaszczyznami jest
większa od 0,344 nm. Pakiety/stosy nie są krystalitami grafitu, ponieważ nie
zachodzi wzajemna korelacja w położeniu płaszczyzn względem siebie (na dy-
fraktogramie brak pasm typu 101 lub 112). Średnica płaszczyzn zorganizowa-
nych w pakiety zmienia się od 1,8 nm dla semiantracytu do 5 nm dla metaan-
tracytów.

655 — Nanostruktura...



Nie wszystkie atomy węgla, z których zbudowane są antracyty, wchodzą
w skład pakietów płaszczyzn lub pojedynczych, izolowanych płaszczyzn. Pewna
część atomów węgla wiąże się z atomami wodoru na obrzeżach płaszczyzn,
tworząc grupy alifatyczne. Stosunek atomowy H/C zmienia się od 0,5 w przy-
padku semiantracytów do 0,1 dla metaantracytów. Te atomy węgla, nazywane
„węglem amorficznym”, nie są widoczne na obrazach struktury otrzymanych
techniką HR TEM i nie wnoszą wkładu w pasma dyfrakcyjne promieni X.
O ich istnieniu wnioskujemy z asymetrii pasma dyfrakcyjnego 002 na dy-
fraktogramach rentgenowskich (parametr S) oraz z występowania linii D3
(�1 500 cm–1) i linii D4 (�1 200 cm–1) w widmie rozpraszania Ramana. Para-
metr S i intensywność linii D3 i D4 maleją wraz z przejściem od semiantracytu
do metaantracytu. Jednak większość atomów węgla w antracytach wchodzi
w skład pojedynczych, izolowanych warstw i pakietów płaszczyzn.

Warstwy i pakiety płaszczyzn mogą być różnie zorientowane w przestrzeni,
tworząc różnego typu mikrotekstury. Badania mikrotekstury antracytów tech-
niką 002 DF pokazują, że pakiety płaszczyzn mogą być zupełnie przypadkowo
zorientowane w przestrzeni. Taki typ uporządkowania lub brak uporządkowania
nazywamy mikroteksturą typu A. W ziarnach lub ich części, w których wystę-
puje statystycznie wyróżniony kierunek orientacji pakietów płaszczyzn, powsta-
je tekstura zwana orientacją uprzywilejowaną (mikrotekstura typu B). Stopień
uporządkowania pakietów/stosów może być zmienny. W przypadku skrajnie
perfekcyjnego uporządkowania, zamiast wyróżnionego statystycznie kierunku
powstaje statystycznie wyróżniona płaszczyzna orientacji pakietów. Tworzą się
wtedy bardziej lub mniej zdefektowane lamele (mikrotekstura typu C i D). Ilo-
ściowo mikroteksturę antracytów charakteryzują indykatrysy refleksyjności
światła spolaryzowanego.

Analizując nanostrukturę antracytów, należy podkreślić, że oprócz pakietów
płaszczyzn, występują pojedyncze, izolowane warstwy. W każdym z antracytów
stwierdzono również atomy węgla nazywane „węglem amorficznym”, które nie
są uporządkowane w warstwy lub pakiety warstw. Wraz ze wzrostem metamor-
fizmu maleje ilość „węgla amorficznego” (rys. 22), a wzrasta liczba atomów
zorganizowanych w warstwach i pakietach warstw. Średnice warstw wzrastają
wraz ze wzrostem metamorfizmu (rys. 23). Należy podkreślić, że w każdym
badanym antracycie wszystkie trzy elementy nanostruktury występują obok sie-
bie. Proporcje między ilością „węgla amorficznego”, liczbą i wielkością warstw
a wielkością pakietów zmieniają się w obrębie każdego antracytu i determinują
niejednorodność struktury.

W antracytach mamy obszary lub ziarna, w których brak jakiegokolwiek
uporządkowania elementów struktury (mikrotekstura typu A), obok ziarna z sil-
niej lub słabiej statystycznie wyróżnionym kierunkiem orientacji elementów
nanostruktury (mikrotekstura typu B) do uporządkowania w postaci lamel
(mikrotekstura typu C i D). Z niejednorodnością i zmiennością mikrotekstury
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spotykamy się, badając zarówno pojedynczy antracyt, jak i całą ich grupę od
semiantracytów do metaantracytów. W semiantracytach przeważa mikrotekstu-
ra typu A i B. Z rzadka tylko można spotkać lamele (mikrotekstura typu C).
W metaantracytach brak niemal zupełnie mikrotekstury typu A, a przeważa
mikrotekstura typu B i C. W metaantracytach znaleziono mikroteksturę typu D
(idealne lamele), a w niewielkich obszarach — uporządkowanie grafitu. Dowo-
dzi to, że metaantracyty stanowią ostatnie stadium przed przekształceniem zde-
ponowanej substancji organicznej w grafit.

5*
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Stanisław Duber

Nanostructure and microtexture of anthracites

S u m m a r y

Anthracites originated in Europe, Asia, Africa and North America were investigated
in the presented work. Anthracites cover a whole range of metamorphism from
semi-anthracites to meta-anthracites, that is the last stage of metamorphism before
transformation from carbon matter to semi-graphites. Nanostructure and microtexture
research concentrated on finding common characteristics for that group of metamor-
phosed carbon matter, apart from the local geological conditions of metamorphism for
particular anthracites.

Anthracite nanostructure was investigated by means of high-resolution transmission
electron microscopy (HR TEM), X-ray diffraction and Raman spectroscopy. Three basic
structure elements were distinguished in investigated anthracites:
a) individual, single, isolated layers (not always flat) of condensed aromatic rings,
b) layers arranged in stacks/packets (on average between 3 and 7 layers),
c) atoms of “amorphous carbon”.
Three structure elements coexisted in all anthracites. The amount of atoms of “amor-
phous carbon” decreased, whereas an average number of layers in stacks increased from
3 to 7 with the increase of metamorphism, as well as the diameter of the layers changed
from 1.8 nm for semi-anthracites to 4.8 nm for meta-anthracites.

Anthracite microtexture was investigated by means of transmission electron
microscopy (dark field DF TEM) and measurement of reflection coefficient for polar-
ized light. In the whole group of anthracites four types of microtextures were distingu-
ished:
A) grains or areas without any texture, i.e. with a lack of the arrangement of the layers

and stacks,
B) areas where statistically distinguished direction of the orientation of layers and

stacks is present,
C) areas where statistically distinguished plane of the orientation of layers and stacks is

present (defected lamellas),
D) grains with perfect arrangement of the layers and stacks in respect to the distingu-

ished plane (perfect lamellas).
In semi-anthracites (A) and (B) types of microtexture dominated and very seldom
grains with (C) type microtexture were found. In meta-anthracites (B) and (C) types of
microtexture predominated with increasing participation of (D) type microtexture. Volu-
me, penetration of different nanostructures and microtextures and a lack of distinct
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boundaries between them are changing depending not only on the investigated anthra-
cite, but also within any particular anthracite. The research proved that nanostructure
and microstructure heterogeneity is an inherent feature to all investigated anthracites.
That feature is not connected with the degree of metamorphism of the investigated sub-
stance.
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íà ïîèñêàõ îáùèõ ñâîéñòâ ñòðîåíèÿ ýòîé ãðóïïû ìåòàìîðôèçîâàííîãî

îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà áåç ó÷åòà ëîêàëüíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ìåòàìîð-

ôèçìà.

Íàíîñòðóêòóðà àíòðàöèòà áûëà èññëåäîâàíà ñ ïîìîùüþ âûñîêîðàçðåøàþùåãî

ïðîñâå÷èâàþùåãî ýëåêòðîííîãî ìèêðîñêîïà (HR TEM), ðåíòãåíîâñêîãî äè-

ôôðàêòîìåòðà è ðàìàíîâñêîãî ñïåêòðîìåòðà. Â èññëåäîâàííûõ àíòðàöèòàõ áûëè

óñòàíîâëåíû òðè îñíîâíûå ýëåìåíòû ñòðóêòóðû:

a) îäèíî÷íûå, èçîëèðîâàííûå ñëîè (íå âñåãäà ïëîñêèå) èç ñêîíäåíñèðîâàííûõ

àðîìàòè÷åñêèõ êîëåö,

b) ñëîè, ñãðóïïèðîâàííûå â ïàêåòû/øòàáåëÿ (â ñðåäíåì îò 3 äî 7 ñëîåâ),

c) àòîìû „àìîðôíîãî óãëÿ”.

Âî âñåõ èññëåäîâàííûõ àíòðàöèòàõ ñîñóùåñòâóþò âñå òðè ýëåìåíòà ñòðóê-

òóðû. Êîëè÷åñòâî àòîìîâ „àìîðôíîãî óãëÿ” óìåíüøàëîñü, à ñðåäíåå êîëè÷åñòâî

ñëîåâ â ïàêåòàõ âîçðàñòàëî îò 3 äî 7 âìåñòå ñ ðîñòîì ñòåïåíè ìåòàìîðôèçìà.

Êðîìå òîãî, òîëùèíà ñëîåâ èçìåíÿëàñü îò 1.8 íì äëÿ ñåìè-àíòðàöèòîâ äî 4.8 íì

äëÿ ìåòà-àíòðàöèòîâ.

Ìèêðîòåêñòóðà àíòðàöèòîâ áûëà èññëåäîâàíà ñ ïîìîùüþ ïðîñâå÷èâàþùåãî

ýëåêòðîííîãî ìèêðîñêîïà (íàáëþäåíèÿ â òåìíîì ïîëå — DF TEM) è èçìåðåíèÿ

êîýôôèöèåíòà îòðàæåíèÿ ïîëÿðèçîâàííîãî ñâåòà. Âî âñåé âûáîðêå àíòðàöèòîâ

áûëî âûäåëåíî ÷åòûðå òèïà ìèêðîòåêñòóð:

A) çåðíà èëè îáëàñòè, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ îòñóòñòâèåì êàêîé-ëèáî òåêñòóðû, òî

åñòü îòñóòñòâèåì óïîðÿäî÷èâàíèÿ ñëîåâ è ïàêåòîâ,

B) îáëàñòè, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò, ñòàòèñòè÷åñêè âûäåëåííîå, ïðåèìóùåñòâåííîå

íàïðàâëåíèå îðèåíòàöèè ñëîåâ è ïàêåòîâ,

C) îáëàñòè, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò, ñòàòèñòè÷åñêè âûäåëåííàÿ ïëîñêîñòü

ïðåèìóùåñòâåííîé îðèåíòàöèè ñëîåâ è ïàêåòîâ (äåôåêòíûå ëàìåëè),

D) çåðíà ñ èäåàëüíûì, ïàðàëëåëüíûì ðàñïîëîæåíèåì ñëîåâ è ïàêåòîâ

îòíîñèòåëüíî âûäåëåííîé ïëîñêîñòè (èäåàëüíûå ëàìåëè).
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Â ñåìè-àíòðàöèòàõ äîìèíèðóþùèìè áûëè ìèêðîòåêñòóðû òèïà (A) è (B)

è î÷åíü ðåäêî íàáëþäàëèñü çåðíà ñ ìèêðîòåêñòóðîé òèïà (C), à ìåòà-àíòðàöèòàõ

ïðåîáëàäàëè ìèêðîòåêñòóðû òèïà (B) è (C) ñ ïîâûøåíèåì äîëè ìèêðîòåêñòóðû

òèïà (D).
Îáúåìíàÿ äîëÿ, ïðîíèêíîâåíèå ðàçíûõ íàíîñòðóêòóð è ìèêðîòåêñòóð, à òàêæå

îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ãðàíèö ìåæäó íèìè, èçìåíÿþòñÿ íå òîëüêî â ðàçíûõ ïðîáàõ

èññëåäóåìîãî àíòðàöèòà, íî òàêæå â ïðåäåëàõ îäíîé ïðîáû àíòðàöèòà.

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íåîäíîðîäíîñòü íàíîñòðóêòóð è ìèêðîòåêñòóð

ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷åðòîé âñåõ èññëåäóåìûõ àíòðàöèòîâ. Ýòî ñâîéñòâî íå

ñâÿçàíî ñî ñòåïåíüþ ìåòàìîðôèçìà èññëåäóåìîãî âåùåñòâà.



Za³¹cznik

Fot. 1. Semiantracyt WAB — witrynit silnie impregnowany substancją mineralną

Fot. 2. Antracyt PDG — witrynit (V) z wtrąceniami intertynitu (I)



Fot. 3. Antracyt HON — witrynit (V) z wtrąceniami inertynitu (I)

Fot. 4. Metaantracyt DON — silnie niejednorodny witrynit (V) i fuzynit (I)



Fot. 5. Metaantracyt LIS — silnie anizotropowy i gładki witrynit (V1) przechodzący w witrynit
lamelarny (pasemkowy) (V2)

Fot. 6. Metaantracyt LIS — inertynit (I) i silnie anizotropowy witrynit (V)



Fot. 7. Antracyt PRE — fuzynit z dobrze zachowaną strukturą komórek

Fot. 8. Antracyt PRE — fuzynit o zniszczonej strukturze tkankowej



Fot. 9. Antracyt PRE (PDG) — silnie sprasowany fuzynit złożony z grubych ścianek zniszczo-
nych komórek



a)

b)

Fot. 10. Obraz struktury semiantracytu VIC otrzymany techniką HR TEM:
a — obraz fragmentu ziarna; w górnym prawym rogu obraz dyfrakcji elektronów z przedstawionego fragmentu
struktury, b — powiększony fragment o wymiarach 8 nm × 8 nm (biały kwadrat z rys. 10a), c — szkieletyzacja ob-
razu b

c)



a)

b) c)

Fot. 11. Obraz mikroskopowy struktury antracytu MO otrzymany techniką HR TEM:
a — krawędź ziarna, b — powiększony fragment struktury z rys. 11a, c — szkieletyzacja



a)

b)

Fot. 12. Obraz mikroskopowy struktury antracytu MO:
a, b, d — powiększone fragmenty obrazu; c, e — szkieletyzacja

d)

c)

e)



a)

b)

d)

c)

e)

Fot. 13. Obraz mikroskopowy struktury metaantracytu DON:
a, b, d — powiększone fragmenty obrazu; c, e — obrazy po szkieletyzacji



a)

Fot. 14. Obrazy mikroskopowe struktury metaantracytu DON:
a, c, e — obrazy o wymiarach 8 nm × 8 nm; b, d, f — obrazy po szkieletyzacji

c)

e)

b)

d)

f)



Fot. 15. Obraz mikroskopowy struktury metaantracytu LIS otrzymany techniką
HR TEM:
1—4 — powiększone fragmenty obrazu struktury metaantracytu LIS



a)

b) c)

Fot. 16. Obraz mikroskopowy dobrze uporządkowanej struktury metaantracytu LIS:
a, b — powiększony fragment obrazu, c — obraz po szkieletyzacji



a)

b)

Fot. 17. Obraz ziarna antracytu MO w jasnym polu widzenia z kontrastem fazowym (a) i w ciemnym polu
widzenia 002 DF TEM, przy ustawieniu diafragmy w dwóch położeniach różniących się o 90° (b, c)
Ziarno oznaczone � nie ma tekstury i wszystkie kierunki orientacji pakietów płaszczyzn są równouprawnione;
ziarno oznaczone �

� wykazuje słabo uprzywilejowaną orientację pakietów płaszczyzn

c)



a)

b)

Fot. 18. Obraz ziarna antracytu TAI w jasnym polu widzenia z kontrastem fazowym (a) i w ciemnym polu
widzenia 002 DF TEM, przy ustawieniu diafragmy w dwóch położeniach różniących się o 90° (b, c)
Fragment ziarna oznaczony � wskazuje domenę, w obrębie której występuje prawie perfekcyjne ułożenie pakietów
płaszczyzn wzdłuż wyróżnionego kierunku

c)



a)

b)

Fot. 19. Obraz ziaren metaantracytu LAM w jasnym polu widzenia z kontrastem fazowym (a) i w ciem-
nym polu widzenia 002 DF TEM, przy ustawieniu diafragmy w dwóch położeniach różniących się
o 90° (b, c)
Wszystkie pokazane ziarna wykazują dużą uprzywilejowaną orientację wzdłuż wyróżnionych kierunków. Tekstura
obejmuje całe ziarna o wielkości rzędu mikrometrów

c)



a)

Fot. 20. Obraz ziaren metaantracytu LIS w jasnym polu widzenia z kontrastem fazowym (a)
i w ciemnym polu widzenia 002 DF TEM, przy ustawieniu diafragmy w dwóch położe-
niach różniących się o 90° (b, c)
Ziarna oznaczone � przedstawiają lamele. Ziarno oznaczone �

� ma obszary z uprzywilejowaną
orientacją

b)

c)



a)

Fot. 21. Obraz ziaren metaantracytu LAM w jasnym polu widzenia z kontrastem fazowym (a)
i w ciemnym polu widzenia 002 DF TEM, przy ustawieniu diafragmy w dwóch położe-
niach różniących się o 90° (b, c)
Pojedyncze strzałki pokazują lamele zdefektowane, a podwójne strzałki — ziarno z uprzywilejo-
waną orientacją pakietów płaszczyzn

b)

c)



a)

Fot. 22. Obraz ziaren metaantracytu SW w jasnym polu widzenia z kontrastem fazowym (a) i w ciem-
nym polu widzenia 002 DF TEM, przy ustawieniu diafragmy w dwóch położeniach różniących się
o 90° (b, c)
Pofałdowane cienkie lamele (płaszczyzny grafenowe) to ziarna o strukturze semigrafitu. Strzałka wskazuje dobrze
uporządkowane domeny z płaszczyznami ustawionymi prostopadle do płaszczyzny rysunku (równolegle do wiązki
elektronów)

b) c)



a)

Fot. 23. Obraz ziaren metaantracytu LIS w jasnym polu widzenia z kontrastem fazowym (a)
i w ciemnym polu widzenia 002 DF TEM, przy ustawieniu diafragmy w dwóch położe-
niach różniących się o 90° (b, c)
Struktura pofałdowanych płaszczyzn grafenowych charakterystycznych dla grafitu

b)

c)
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