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POROWATOŒÆ WYBRANYCH MEZOZOICZNYCH SKA£ WÊGLANOWYCH
PÓ£NOCNEGO OBRZE¯ENIA GÓR ŒWIÊTOKRZYSKICH
POROSITY OF SELECTED MESOZOIC CARBONATE ROCKS
OF THE NORTHERN EDGE OF THE HOLY CROSS MOUNTAINS
BART£OMIEJ RZONCA1

Abstrakt. Praca prezentuje wyniki badañ porowatoœci wybranych oœmiu facji wêglanowych pó³nocnego mezozoicznego obrze¿enia Gór
Œwiêtokrzyskich. Zbadano porowatoœæ dwóch typów ska³ górnokredowych (turon): opoki z Pêtkowic i wapienia z Janikowa. Pozosta³e szeœæ
zbadanych facji to ska³y górnojurajskie (kimeryd i oksford): wapieñ koralowcowy z Zarzecza, oolit ze Skarbki, wapieñ skalisty z Przepaœci,
oolit z Wierzbicy, muszlowiec z Wierzbicy i wapieñ p³ytowy z Ba³towa. Z ka¿dej ze zbadanych facji pobrano 30 próbek do oznaczenia porowatoœci otwartej (³¹cznie 240 oznaczeñ) i 10 – porowatoœci ca³kowitej (³¹cznie 80 oznaczeñ). W pracy zaprezentowano szczegó³owe wyniki
badañ porowatoœci ca³kowitej i otwartej oraz wykresy umo¿liwiaj¹ce przeœledzenie rozk³adów tych parametrów w badanych próbkach.
Wykonane analizy pokaza³y, ¿e najbardziej porowate spoœród badanych ska³ s¹ obie facje górnokredowe. Bardzo porowate s¹ tak¿e obydwa
badane oolity (ze Skarbki i z Wierzbicy). Najni¿sz¹ porowatoœci¹ cechuj¹ siê muszlowiec z Wierzbicy oraz wapieñ koralowcowy z Zarzecza.
Dodatkowo, w obrêbie populacji próbek wapienia koralowcowego z Zarzecza wyró¿niono dwa typy facjalne: sparytowy biolityt koralowy
oraz wapieñ biodetrytyczny z ooidami i onkoidami. Pierwszy z nich jest oko³o dziesiêciokrotnie mniej porowaty ni¿ drugi.

S³owa kluczowe: porowatoœæ, przestrzeñ porowa, ska³y wêglanowe, Góry Œwiêtokrzyskie.
Abstract. The paper presents the results of an investigation of the porosity of eight carbonate rock facies. The studied rocks come from
the northern Mesozoic edge of the Holy Cross Mountains (Góry Œwiêtokrzyskie) in Central Poland. Two types of Upper Cretaceous rock
(Turonian) were investigated – Pêtkowice opoka and Janików limestone – and six facies of Upper Jurassic rock (Kimmeridgian and
Oxfordian): Ba³tów Coral Limestone, Skarbka Oolite Limestone, Przepaœæ Massive Limestone, Wierzbica Oolite Limestone, Wierzbica
Oyster Lumachelle, Ba³tów Platy Limestone. The paper discusses in detail the results of open porosity and total porosity studies as well as
porosity distribution plots. Research has shown that the most porous of the investigated rocks are both Upper Cretaceous facies. Both oolite
limestones (Skarbka and Wierzbica) are also characterized by high porosity. The least porous of the examined facies were Wierzbica Oyster
Lumachelle and Ba³tów Coral Limestone.

Key words: porosity, pore space, carbonate rocks, Holy Cross Mountains.

WSTÊP
W³aœciwoœci przestrzeni porowej nale¿¹ do podstawowych parametrów ska³ wêglanowych determinuj¹cych ich
cechy jako ska³ zbiornikowych. W modelu pojêciowym sieci
hydraulicznej ska³ wêglanowych (Motyka, 1998) przestrzeñ

1

porowa traktowana jest jako element pojemnoœciowy, odpowiedzialny za gromadzenie i oddawanie wody wolnej. W typowych przypadkach w³aœnie w mikroporach litej ska³y
(matrycy) zmagazynowana jest absolutna wiêkszoœæ wody.
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Systemy szczelin i pustek krasowych aktywnie przewodz¹
wodê, ale gromadz¹ jej niewiele w porównaniu z przestrzeni¹ porow¹ (Motyka, 1998). Dotyczy to nie tylko wody, ale
tak¿e innych mediów, na przyk³ad wêglowodorów. W dodatku, od cech przestrzeni porowej, a konkretnie od porowatoœci otwartej, zale¿¹ te¿ w³aœciwoœci dyspersyjne ca³ego
masywu wêglanowego, przez co parametr ten wp³ywa bezpoœrednio na szybkoœæ migracji zanieczyszczeñ (i znaczników) w wodach podziemnych (Zuber, Motyka, 1994). Od
porowatoœci oraz od cech samych porów, takich jak rozk³ad
wielkoœci czy skomunikowanie, zale¿¹ z kolei inne w³aœciwoœci masy skalnej, w tym typowe parametry hydrogeologiczne:
wodoch³onnoœæ, ods¹czalnoœæ czy przepuszczalnoœæ.
W Polsce parametry hydrogeologiczne przestrzeni porowej ska³ wêglanowych s¹ badane od dawna (m.in.: Wilk i in.,
1985; Borczak i in., 1990, 1994; Staœko, 1992; Motyka, 1998;
Motyka i in., 1998; Bielec, 1999; Krajewski, Motyka, 1999;
Ró¿kowski i in., 2001). Dane o porowatoœci i innych cechach
matrycy skalnej dla wielu obszarów wystêpowania utworów
wêglanowych w Polsce s¹ wiêc dostêpne. Jednak w Górach
Œwiêtokrzyskich dotychczas dok³adniej zbadane pod tym
k¹tem zosta³y jedynie dewoñskie wapienie i dolomity (Rzonca i in., 2003; Rzonca, 2005, 2006, 2008), buduj¹ce g³ówny

u¿ytkowy poziom wodonoœny w obrêbie tzw. trzonu paleozoicznego. Obszar zlokalizowany na pó³noc i pó³nocny wschód
od trzonu paleozoicznego, tradycyjnie okreœlany jako pó³nocne (lub pó³nocno-wschodnie) mezozoiczne obrze¿enie Gór
Œwiêtokrzyskich, jest zbudowany z ró¿nych ska³ mezozoicznych, z powa¿nym udzia³em ska³ wêglanowych. Na tym terenie badañ w³aœciwoœci przestrzeni porowej ska³ wêglanowych
by³o dotychczas niewiele. Jedynie w rejonie O¿arowa, w strefie kontaktu mezozoicznego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich
i Niecki Lubelskiej, Kos (2005, 2007), w ramach szerszego
projektu obejmuj¹cego ró¿ne aspekty kr¹¿enia wód podziemnych, oznaczy³ parametry hydrogeologiczne przestrzeni porowej dwudziestu próbek, reprezentuj¹cych ró¿ne facje jury
górnej i kredy górnej. Z kolei Szpakiewicz (1973) bada³ parametry filtracyjne piaskowców jury dolnej z obszaru zlewni
Kamiennej.
Niniejszy artyku³ przedstawia wyniki badañ porowatoœci
wybranych oœmiu facji wêglanowych pó³nocnego mezozoicznego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich: ska³ górnokredowych
(turon, dwie facje) i górnojurajskich (kimeryd i oksford, szeœæ
facji). W ska³ach tych oznaczono porowatoœæ ca³kowit¹ oraz
porowatoœæ otwart¹.

METODA BADAÑ
Ca³oœæ projektu oparta jest na laboratoryjnych badaniach
odpowiednio wyselekcjonowanych próbek ska³. W terenie
pobierano – z naturalnych lub sztucznych ods³oniêæ – fragmenty ska³ o objêtoœci od kilku do kilkunastu litrów. Dany typ
ska³y (facja) by³ opróbowywany na niewielkim obszarze: próby pobierano w ró¿nych czêœciach jednego ods³oniêcia
(zw³aszcza jeœli by³ to wiêkszy kamienio³om) lub w s¹siednich ods³oniêciach, ale nie dalej ni¿ kilkaset metrów od siebie
(tab. 1). Dziêki takiej procedurze zachowana zosta³a jednorodna pozycja litostratygraficzna i petrograficzny typ ska³y.
Wyniki nie s¹ te¿ obci¹¿one ewentualnym zró¿nicowaniem
przestrzennym badanych cech ska³ – analiza zmiennoœci przestrzennej (np. regionalnej) nie by³a celem tego projektu.
Pobrane w terenie fragmenty ska³ pos³u¿y³y do odwiercenia w laboratorium w³aœciwych próbek – rdzeników.
Z ka¿dej badanej facji pobrano po 30 próbek do badania porowatoœci otwartej (œrednica rdzeników 4,15 cm) i po 10 do
badañ porozymetrem helowym (œrednica 2,45 cm). Te dwie
analizy nie by³y wiêc przeprowadzane na tych samych próbkach (rdzenikach). Natomiast, co wa¿ne, próbki do obu analiz pobierano zawsze z tych samych fragmentów ska³: z danego fragmentu kilka rdzeników do jednej analizy i kilka do
drugiej.
Podczas pobierania prób zarówno w terenie, jak i w laboratorium po³o¿ony by³ du¿y nacisk na unikanie pobrania do
badañ zwietrza³ych fragmentów ska³. W terenie fragmenty
ska³ by³y celowo oddzielane od litej ska³y; nie wykorzysty-

wano luŸno le¿¹cych, nadwietrza³ych fragmentów. Podczas
odwiercania w³aœciwych próbek (rdzeników), zwracano
uwagê, aby nie obejmowa³y one zwietrza³ych krawêdzi.
Wspó³czynnik porowatoœci otwartej zosta³ oznaczony,
na odwierconych uprzednio rdzenikach, metod¹ trzykrotnego wa¿enia próbek: (1) nas¹czonych wod¹, (2) nas¹czonych
wod¹ wa¿onych w zanurzeniu w wodzie oraz (3) wysuszonych w temperaturze 110°C, czyli zmodyfikowan¹ metod¹
Kleczkowskiego i Mularza (1964). Jest to metoda szeroko
stosowana w badaniach w³aœciwoœci hydrogeologicznych
przestrzeni porowej ska³ wêglanowych, a jej dok³adny opis
zamieszczono w wielu pracach, tak¿e o zasiêgu miêdzynarodowym (np. Borczak i in., 1990; Motyka i in.,1998; Pulido-Bosch i in., 2004). W Polsce metoda ta sta³a siê podstaw¹
badañ w³aœciwoœci przestrzeni porowej (Wilk i in., 1985;
Borczak i in., 1994; Staœko, 1992; Motyka, 1998; Bielec,
1999; Krajewski, Motyka, 1999; Ró¿kowski i in., 2001;
Rzonca, 2008).
Wspó³czynnik porowatoœci ca³kowitej zosta³ wyznaczony poprzez pomiar gêstoœci w³aœciwej i objêtoœciowej
ska³ nowoczesnym porozymetrem helowym (zestaw AccuPyc 1330 i GeoPyc 1360 firmy Micromeritics). Analizy porowatoœci ca³kowitej zosta³y wykonane w laboratorium Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Badanie to objête jest
akredytacj¹ laboratorium (procedura PB-02/SW-1). Limit
oznaczalnoœci zastosowanej metody wynosi 1,5%.

Pêtkowice, pó³nocna krawêdŸ doliny
Kamiennej – przy posesji Pêtkowice 17
oraz dalej w kierunku zachodnim

Zarzecze ko³o Ba³towa, ³om oraz
ods³oniêcia naturalne w prawym
brzegu doliny Kamiennej

Skarbka, nieczynny kamienio³om
„Skarbka”; ró¿ne czêœci kamienio³omu

Janików, ³omy po wschodniej
stronie drogi O¿arów–Zawichost

Przepaœæ ko³o Æmielowa,
³omy po obu stronach drogi
Æmielów–Podgrodzie

Wierzbica, kamienio³om „Wierzbica”,
zachodni kraniec wyrobiska

Wierzbica, kamienio³om „Wierzbica”,
pó³nocno-wschodnia czêœæ wyrobiska

E 21°32’27,8’’
Ba³tów, ods³oniêcia: w centrum
miejscowoœci oraz przy posesji Ba³tów 67 oraz N 51°00’41,4’’

Opoka z Pêtkowic

Wapieñ koralowcowy
z Zarzecza

Oolit ze Skarbki

Wapieñ z Janikowa

Wapieñ skalisty
z Przepaœci

Oolit z Wierzbicy

Muszlowiec
z Wierzbicy

Wapieñ p³ytowy
z Ba³towa
E 21°32’15,9’’

N 51°01’3,28’’

E 21°03’15,5’’

N 51°15’29,0’’

E 21°03’15,4’’

N 51°15’32,7’’

E 21°32’23,9’’

oraz N 51°53’27,4’’

E 21°32’31,2’’

N 51°53’37,3’’

E 21°42’45,1’’

N 50°51’48,4’’

E 21°34’01,6’’

N 51°00’37,5’’

E 21°32’31,8’’

oraz N 51°00’47,3’’

E 21°32’35,7’’

N 51°00’53,3’’

E 21°36’4,9’’

oraz N 51°00’56,1’’

E 21°36’13,0’’

N 51°00’53,2’’

Miejsce poboru prób

Nazwa

Wspó³rzêdne miejsca
poboru prób

wapieñ mikrytowy (mudstone) lekko marglisty

œrodkowy oksford
(górna jura)

Ba³tów Platy Limestones (Bpl)
wg Gutowskiego (1998)

Wierzbica Oyster Lumachelle (Wol)
wg Gutowskiego (1998)

najwy¿sza czêœæ
dolnego kimerydu
(górna jura)

grafitowo-czarny zlep muszlowy (oko³o 80%
muszli Nanogyra) o mikrytowym spoiwie
marglistym, lekko bitumicznym

Przepaœæ Massive Limestones (Pml)
wg Gutowskiego (1998)

Wierzbica Oolite and Platy Limestones
(Wopl) wg Gutowskiego (1998)

dolny/œrodkowy
oksford
(górna jura)

wapieñ organodetrytyczny (wackstone)
z krzemieniami, z fragmentami g¹bek, ma³¿ów,
ramienionogów, z onkoidami i intraklastami
mikrytowymi (biomikryt z intraklastami
i onkoidami)

Wapienie mszywio³owe wg Po¿aryskiego
(1948); piaskowce janikowskie
wg £uniewskiego (1923)

Skarbka Oolite Limestones (Sol)
wg Gutowskiego (1998)

Zarzecze Coral Limestones
wg Gutowskiego (2006);
Ba³tów Coral Limestones (Bcl)
wg Gutowskiego (1998)

Po¿aryski, 1948

Literatura

T a b e la 1

¿ó³tawy wapieñ oolitowy (grainstone) prze³awico- dolny kimeryd
ny wapieniem mikrytowym typu wackstone
(górna jura)

dolny turon
(górna kreda)

górny oksford
(górna jura)

œrodkowy/górny
oksford
(górna jura)

turon
(górna kreda)

Wiek ska³y

wapieñ biodetrytyczny (kalkarenit intrabiosparyt,
grainstone/packstone) lekko zapiaszczony

oolitowy wapieñ detrytyczny (grainstone
i packstone) prze³awicony wapieniem
mikrytowym z ooidami (mudstone i wackstone)

2) ... z licznymi wk³adkami ¿ó³tawego
wapienia biodetrytycznego z ooidami
i onkoidami (grainstone)

1) sparytowy wapieñ organogeniczny
(sparytowy biolityt koralowy)...

opoka mikrytowa s³abo zapiaszczona

Opis ska³y

Characteristics of the investigated rocks and sampling sites

Charakterystyka badanych ska³ i miejsc poboru próbek
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WYNIKI
Opis badanych ska³ i lokalizacji punktów opróbowania
zawiera tabela 1. Zbadano dwie charakterystyczne, znane
w regionie, facje górnokredowe reprezentuj¹ce turon: opokê
z Pêtkowic i wapieñ z Janikowa. Pozosta³e szeœæ zbadanych
facji to ska³y górnojurajskie: oksford i (rzadziej) kimeryd.
Wszystkie badane ska³y górnojurajskie zosta³y szczegó³owo
opisane przez Gutowskiego (1998), przy czym wapieñ koralowcowy z Zarzecza zosta³ w tym artykule nazwany „Ba³tów
Coral Limestones”, ale w nowszej publikacji (Gutowski, 2006)
wystêpuje jako „Zarzecze Coral Limestones” (tabela 1).
Jednym z za³o¿eñ wstêpnych by³o objêcie badaniami jak
najbardziej ró¿norodnych typów ska³. Jedyny przypadek badania dwóch podobny do siebie facji, to przypadek oolitu ze
Skarbki i oolitu z Wierzbicy. Nale¿¹ one jednak do nieco innych wydzieleñ stratygraficznych (oksford górny vs. kimeryd dolny) i wystêpuj¹ w znacznym oddaleniu od siebie (ponad 40 km w linii prostej).
Podstawowe statystyki opisowe uzyskanych wyników zawarto w tabeli 2, zaœ cechy rozk³adu poszczególnych populacji wyników mo¿na przeœledziæ na figurze 1. Porowatoœæ badanych populacji próbek ska³ wêglanowych bardzo znacznie

siê ró¿ni. Najbardziej porowate, w sensie porowatoœci ca³kowitej i otwartej, s¹ badane ska³y górnokredowe: opoka z Pêtkowic i wapieñ z Janikowa. Najwy¿sze wartoœci badanych
parametrów osi¹ga opoka z Pêtkowic, któr¹ charakteryzuje
œrednia (geometryczna) porowatoœæ otwarta i ca³kowita wynosz¹ce, odpowiednio, 43,45 i 51,54%. Do ska³ bardzo porowatych nale¿y tak¿e zaliczyæ obydwie badane facje wapieni
oolitowych – ze Skarbki i z Wierzbicy. Z kolei muszlowiec
z Wierzbicy i wapieñ koralowcowy z Zarzecza s¹ bardzo
ma³o porowate. Najmniejsz¹ porowatoœci¹ spoœród zbadanych ska³ cechuje siê muszlowiec z Wierzbicy; œrednia geometryczna porowatoœæ otwarta wynosi 2,50%. Jednoczeœnie,
a¿ piêæ z dziesiêciu badanych próbek tej ska³y charakteryzowa³o siê porowatoœci¹ ca³kowit¹ poni¿ej limitu oznaczalnoœci
metody, wynosz¹cego 1,5% (fig. 1g).
Niektóre próbki ska³ (nale¿¹cych do dwóch spoœród
oœmiu zbadanych facji) charakteryzowa³y siê porowatoœci¹
ca³kowit¹ poni¿ej limitu oznaczalnoœci (wspomniany powy¿ej muszlowiec z Wierzbicy – 5 próbek, wapieñ koralowcowy z Zarzecza – 1 próbka). Wartoœci œrednie porowatoœci
ca³kowitej oraz inne dane statystyczne obliczono dla tych

Tabela 2
Charakterystyka porowatoœci otwartej i ca³kowitej
Open porosity and total porosity of the investigated samples
Opoka
Wapieñ
z Pêtkowic koralowcowy
z Zarzecza

Oolit
ze Skarbki

Wapieñ
z Janikowa

Wapieñ
skalisty z
Przepaœci

Oolit
Muszlowiec
z Wierzbicy z Wierzbicy

Wapieñ
p³ytowy
z Ba³towa

porowatoœæ otwarta [%]
Liczba próbek

30

30

30

30

30

30

30

30

Minimum

41,2322

0,8379

13,6397

30,7419

8,3072

18,4809

1,3879

8,2480

Maksimum

47,2635

16,3615

25,9456

34,1719

13,5985

24,2160

6,5122

12,3972

Œrednia geometryczna

43,4275

4,9860

21,9306

32,7808

11,4651

22,3144

2,2663

10,4039

Œrednia arytmetyczna

43,4503

7,6744

22,1261

32,7902

11,5307

22,3790

2,5063

10,4561

Mediana

43,3579

6,8630

22,3270

32,9499

11,6725

23,0003

1,9465

10,6341

Rozstêp

6,0312

15,5235

12,3059

3,4300

5,2913

5,7350

5,1243

4,1492

Odchylenie standardowe

1,4398

5,4828

2,7224

0,7898

1,2165

1,6781

1,3052

1,0503

Odchylenie standardowe logarytmu

0,0143

0,4733

0,0619

0,0106

0,0480

0,0341

0,1860

0,0445

porowatoœæ ca³kowita [%]
Liczba próbek

10

10

10

10

10

10

Minimum

50,0600

10

<1,5 *

10

23,6900

40,5100

8,9200

23,5000

<1,5 **

9,9300

Maksimum

52,8800

23,4000

28,6700

44,9800

16,6800

30,6600

11,3000

13,6500

Œrednia geometryczna

51,5431

5,8009

27,1230

42,1548

13,0318

28,1493

2,1764

12,0962

Œrednia arytmetyczna

51,5490

9,3610

27,1640

42,1790

13,2420

28,2310

3,7270

12,1650

Mediana

51,3550

5,9750

27,4950

41,9000

13,2250

28,8150

2,3800

12,4150

Rozstêp

2,8200

22,6500

4,9800

4,4700

7,7600

7,1600

10,5500

3,7200

Odchylenie standardowe

0,8242

8,2049

1,5377

1,5239

2,3810

2,1888

3,6343

1,3319

Odchylenie standardowe logarytmu

0,0069

0,4944

0,0254

0,0154

0,0840

0,0355

0,4997

0,0494

* – jedna próbka poni¿ej limitu oznaczalnoœci / one sample below the detection limit; ** – piêæ próbek poni¿ej limitu oznaczalnoœci / five samples below the
detection limit; wartoœci wyró¿nione (pogrubione) – objaœnienie w tekœcie / Values marked (bold) – explanation in the paper
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fig. 1 cd.

Fig. 1. Rozk³ady wspó³czynników porowatoœci przedstawione za pomoc¹ kumulacyjnych wykresów prawdopodobieñstwa
Kropki – porowatoœæ otwarta, trójk¹ty – porowatoœæ ca³kowita; wartoœci w romboidalnej obwódce – poziom oznaczalnoœci metody (1,5%), rzeczywiste wartoœci porowatoœci ca³kowitej zaznaczonych w ten sposób próbek by³y poni¿ej tej wartoœci

Distribution of porosity coefficients shown as cumulative probability plots
Dots– denote open porosity, while triangles denote total porosity; values denoted using a diamond-shaped border show the detection limit of the method selected (1.5%). The true total porosity values of the samples marked this way were under 1.5%

dwóch populacji, zak³adaj¹c porowatoœæ ca³kowit¹ wzmiankowanych próbek równ¹ 0,75% (czyli po³owê limitu oznaczalnoœci). Zatem w przypadku tych dwóch populacji policzone wartoœci s¹ jedynie przybli¿eniem wartoœci rzeczywistych; zosta³y one wyró¿nione w tabeli 2.
Wiêkszoœæ badanych populacji próbek cechuje bardzo
jednorodny rozk³ad porowatoœci. S¹ to rozk³ady logarytmiczno-normalne (log-normalne), lub zbli¿one do log-normalnych. Przy zastosowanej konwencji tworzenia figur log-normalnoœæ rozk³adu wyra¿ana jest przez prostolinijnoœæ wykresu (fig. 1). W niniejszym tekœcie przywo³ywana jest œrednia geometryczna (porowatoœci), jako miara tendencji centralnej rozk³adu log-normalnego. Najbardziej jednorodne rozk³ady i zarazem najmniejsza zmiennoœæ porowatoœci otwartej
i ca³kowitej charakteryzuje ska³y najbardziej porowate: opokê
z Pêtkowic oraz wapieñ z Janikowa. Bardzo niewielka zmiennoœæ porowatoœci cechuje te¿ wapieñ p³ytowy z Ba³towa, wapieñ skalisty z Przepaœci oraz oolit ze Skarbki, a w znacznym
stopniu tak¿e oolit z Wierzbicy (fig. 1).
Najwiêksz¹ zmiennoœci¹ porowatoœci cechuj¹ siê z kolei
próbki ska³ najmniej porowatych – wapienia koralowcowego
z Zarzecza oraz, do pewnego stopnia, muszlowca z Wierzbicy. W przypadku wapienia koralowcowego z Zarzecza mo¿na
tak¿e mówiæ o wyraŸnej niejednorodnoœci rozk³adów porowatoœci. Jak wykaza³a analiza, ta niejednorodnoœæ rozk³adów

wynika z faktu, ¿e na wapieñ ten sk³adaj¹ siê dwa typy facjalne: – sparytowy biolityt koralowy oraz – ¿ó³tawy wapieñ
biodetrytyczny z ooidami i onkoidami (tab. 1). Próbki wapienia koralowcowego z Zarzecza zosta³y przed wykonaniem
analiz porowatoœci rozdzielone makroskopowo. W obrêbie
partii 30 próbek, w których zbadano porowatoœæ otwart¹, wydzielono 10 próbek reprezentuj¹cych typ 1 (biolityt) i 12 –
typ 2 (wapieñ biodetrytyczny), a pozosta³e 8 próbek reprezentowa³o po³¹czenie obydwu typów. Ró¿nice porowatoœci
otwartej i jej rozk³adu w tych trzech grupach s¹ bardzo du¿e
(fig. 2a). Sparytowy biolityt koralowy jest co najmniej o rz¹d
wielkoœci mniej porowaty (w sensie porowatoœci otwartej)
ni¿ wapieñ biodetrytyczny. Rozk³ady porowatoœci w próbkach biolitytu i wapienia biodetrytycznego s¹ jednorodne,
o cechach rozk³adu log-normalnego (fig. 2a). Natomiast niejednorodny jest rozk³ad porowatoœci próbek mieszanych;
dwie najbardziej porowate próbki reprezentuj¹, jak wynika
z wykresu, cechy wapienia biodetrytycznego. Z kolei 10 próbek przeznaczonych do oznaczenia porowatoœci ca³kowitej
podzielono po po³owie: 5 sztuk reprezentowa³o typ 1, a 5
sztuk – typ 2 (fig. 2b). Tak¿e tutaj widoczna jest bardzo du¿a
ró¿nica porowatoœci, w granicach rzêdu wielkoœci. W dodatku jedna próbka sparytowego biolitytu koralowego cechowa³a siê porowatoœci¹ ni¿sz¹ od limitu oznaczalnoœci metody (< 1,5%).
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Fig. 2. Wapieñ koralowcowy z Zarzecza: rozk³ady porowatoœci w wyró¿nionych typach facjalnych
a – porowatoœæ otwarta, b – porowatoœæ ca³kowita; romboidalna obwódka – patrz objaœnienia do fig. 1

Coral limestone from Zarzecze: porosity distributions in recognized facies
a – open porosity, b – total porosity; diamond-shaped border markers – see explanations under Fig. 1

PODSUMOWANIE
Przeprowadzono badania porowatoœci litych fragmentów
ska³ wêglanowych pó³nocnego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich. W próbkach oœmiu wybranych facji oznaczono porowatoœæ otwart¹ i porowatoœæ ca³kowit¹. Zbadano dwie facje
ska³ górnokredowych – opokê z Pêtkowic i wapieñ z Janikowa
– oraz szeœæ górnojurajskich: wapieñ koralowcowy z Zarzecza,
oolit ze Skarbki, wapieñ skalisty z Przepaœci, oolit z Wierzbicy,
muszlowiec z Wierzbicy i wapieñ p³ytowy z Ba³towa.
Badania pokaza³y, ¿e najbardziej porowate spoœród badanych ska³ s¹ obie facje górnokredowe: opoka z Pêtkowic
i wapieñ z Janikowa. Bardzo porowate s¹ tak¿e obydwa badane wapienie oolitowe (ze Skarbki i z Wierzbicy). Najni¿sz¹ porowatoœci¹ cechuj¹ siê muszlowiec z Wierzbicy
oraz wapieñ koralowcowy z Zarzecza.

W obrêbie populacji próbek wapienia koralowcowego
z Zarzecza wyró¿niono dwa typy facjalne: sparytowy biolityt koralowy oraz wapieñ biodetrytyczny z ooidami i onkoidami. Pierwszy z nich jest oko³o dziesiêciokrotnie mniej porowaty ni¿ drugi, w sensie porowatoœci otwartej, jak te¿
ca³kowitej.
Podziêkowania. Autor serdecznie dziêkuje dr. in¿. Zbigniewowi Z³onkiewiczowi (OŒ PIG, Kielce) za pomoc
w opisywaniu badanych ska³ oraz Adamowi Ko³odziejowi
za pomoc w pracach terenowych.
Badania wykonano w ramach projektu badawczego
w³asnego MNiSW numer N N525 461736.
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SUMMARY
The purpose of the paper is to present the results of an
investigation of the porosity of eight carbonate rock facies.
The studied rocks come from the northern Mesozoic edge of
the Holy Cross Mountains (Góry Œwiêtokrzyskie) in Central
Poland. Two types of Upper Cretaceous rock (Turonian)
were investigated – Pêtkowice opoka and Janików limestone
– and six facies of Upper Jurassic rock (Kimmeridgian and
Oxfordian), characterized in detail by Gutowski (1998):
Ba³tów Coral Limestone, Skarbka Oolite Limestone, Przepaœæ Massive Limestone, Wierzbica Oolite Limestone, Wierzbica Oyster Lumachelle, Ba³tów Platy Limestone (Tab. 1).
From each of the eight investigated facies 30 samples were
taken for open porosity determination (240 tests) and 10
samples for total porosity determination (80 tests). The paper
discusses in detail the results of open porosity and total poro-

sity studies as well as porosity distribution plots (Fig. 1). Research has shown that the most porous of the investigated
rocks are both Upper Cretaceous facies. The highest porosity
values were determined for samples of Pêtkowice opoka,
with the geometric means for open porosity and total porosity 43.45% and 51,54%, respectively (Tab. 2). Both oolite limestones (Skarbka and Wierzbica) are also characterized by
high porosity. Among the investigated facies, the least porous was Ba³tów Coral Limestone; Wierzbica Oyster Lumachelle is characterized by a geometric mean for open porosity of 2.5%. In addition, the collection of Ba³tów Coral Limestone samples was divided into two facies type subgroups:
(1) sparite coral biolithite and (2) oncolitic and oolitic grainstone. The latter is about ten times more porous than the former in terms of both total and open porosity (Fig. 2).

