
(Ekshumacja zachodniej krawêdzi Pelagonii i powstanie
basenu Pindos).

XIX Kongres Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji Geolo-
gicznej w Grecji by³ du¿¹ i ciekaw¹ imprez¹ naukow¹,
która umo¿liwi³a wymianê informacji miêdzy specjalista-
mi z ró¿nych oœrodków. Udzia³ w konferencji pozwoli³
wszystkim uczestnikom na poszerzenie stanu wiedzy i
zapoznanie siê z aktualnymi badaniami prowadzonymi w
Karpatach i na Ba³kanach. Autorkom da³ tak¿e mo¿liwoœæ
przedyskutowania niuansów prac prowadzonych w
PIG-PIB, zaprezentowania najnowszych wyników swoich

badañ na forum miêdzynarodowym oraz zapoznania siê z
pracami innych autorów i nowymi trendami badawczymi.
Podczas spotkania przeprowadzono ciekawe i owocne dys-
kusje – zarówno w ramach obrad, jak i w kuluarach.
Wszystko to przemawia za koniecznoœci¹ uczestniczenia
pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego w podobnych miê-
dzynarodowych zjazdach naukowych. Kolejny kongres
CBGA odbêdzie Albanii, w 2014 r.

Katarzyna Jarmo³owicz-Szulc, Aleksandra Koz³owska &
Marta Kuberska

62. Spotkanie Miêdzynarodowego Komitetu Petrologii Wêgla

i Materii Organicznej (ICCP)

Belgrad, Serbia, 26.09–2.10.2010

Kolejna sesja naukowa Miêdzynarodowego Komitetu
Petrografii Wêgla i Materii Organicznej (International

Committee for Coal and Organic Petrology – ICCP) mia³a
miejsce w Belgradzie, w dniach 26 wrzeœnia–2 paŸdzierni-
ka 2010 r. Zosta³a ona zorganizowana przez Serbsk¹ Aka-
demiê Nauk i Umiejêtnoœci (Serbian Academy of Sciences
and Arts) oraz przez pracowników naukowych Wydzia³u
Górnictwa i Geologii Uniwersytetu w Belgradzie.

Obrady ICCP toczy³y siê w trzech komisjach, podobnie
jak w latach poprzednich, zgodnie z ustalonym schematem.
W programie sesji znalaz³y siê szczegó³owe sprawozdania

z dzia³alnoœci trzech komisji i licznych grup roboczych,
które w minionym roku wykonywa³y æwiczenia w skali
miêdzynarodowej (Round Robin). Sprawozdania te sk³ada-
li przewodnicz¹cy poszczególnych grup roboczych. Przed-
stawiali wszystkim zebranym wyniki badañ prowadzonych
w ramach ustalonych tematów.

W komisji I, tzw. ogólnej, pracowa³o piêæ grup robo-
czych. Ich cz³onkowie zajmowali siê nastêpuj¹cymi zagad-
nieniami: petrografi¹ torfów, sk³adnikiem mikroskopowym
wêgli brunatnych o nazwie suberynit, standaryzacj¹ po-
miarów refleksyjnoœci oraz nowoczesn¹ metodyk¹ badañ
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Ryc. 3. Granatonoœne gnejsy prekambryjskie pod³o¿a strefy Pelagoñskiej (okolice jeziora Polyfito, pó³nocna Grecja). Fot. M. Krobicki



stosowan¹ w petrologii materii organicznej. W komisji tej
omawiano równie¿ postêpy prac zwi¹zanych z edycj¹
nowego leksykonu petrologii wêgla. Kwestie dotycz¹ce
petrografii torfów referowali pracownicy naukowi Uni-
wersytetu w Patras (Grecja): prof. Kimon Christanis i dr
Stavros Kalaitzidis. Omówili oni równie¿ program akredy-
tacji badañ sk³adu petrograficznego i refleksyjnoœci po-
szczególnych wêgli. Nowe techniki badawcze stosowane
w analizach wêgli oraz problemy sekwestracji dwutlenku
wêgla szczegó³owo opisa³a dr Lila Gurba reprezentuj¹ca
Uniwersytet w Sydney (Australia). W programie komisji I
znalaz³a siê równie¿ przygotowana przez autorki prezenta-
cja, która dotyczy³a tzw. wêgli pirolitycznych, czyli wêgli
poddanych dzia³aniu wysokiej temperatury zarówno w wa-
runkach naturalnych (metamorfizm kontaktowy – termicz-
ne oddzia³ywanie intruzji magmowej), jak i przemys³o-
wych (procesy koksowania, wytwarzanie kompozytów typu
wêgiel-wêgiel metod¹ CVD – Chemical vapour deposi-

tion). Pe³ny tekst tej prezentacji, wraz z dokumentacj¹
fotograficzn¹ licznych struktur mikroskopowych wêgli
pirolitycznych, zostanie w³¹czony do nowego leksykonu
petrologii wêgla.

Dzia³alnoœæ komisji II, nosz¹cej nazwê Zastosowania

petrologii wêgla i petrologii organicznej w geologii, pod-
sumowa³a dr Angeles Borrego (Hiszpania). Wymieni³a ona
grupy robocze, które zakoñczy³y swój program badawczy,
i omówi³a najwa¿niejsze uzyskane wyniki. Rezultaty badañ
tych zespo³ów, które kontynuuj¹ prace podjête w ubieg³ych
latach, przedstawili poszczególni liderzy – dr Jolanta Kus
(Niemcy) przybli¿y³a dokonania grupy zajmuj¹cej siê iden-
tyfikacj¹ materii organicznej rozproszonej w ska³ach osado-
wych, dr Hamed Sanei (Kanada) przedstawi³ propozycjê
klasyfikacji tej materii, a dr Paul Hackley (USA) naœwietli³
problem identyfikacji tzw. pierwotnego witrynitu. Dyskusja
dotycz¹ca zastosowania petrologii organicznej w ochronie
œrodowiska, któr¹ rozpoczêto przed laty, zosta³a podjêta na
nowo i toczy³a siê z nieustaj¹cym zaanga¿owaniem. Doktor
Zuleika Correa da Silva (Brazylia) zaproponowa³a utwo-
rzenie nowej grupy roboczej, która zajê³aby siê problema-

tyk¹ sekwestracji CO2 i metanu wystêpuj¹cego w pok³a-
dach wêgla. Z debaty, jaka wywi¹za³a siê przy omawianiu
tej propozycji, wynik³a kwestia po³¹czenia prac, które pro-
wadzili dotychczas w Australii dr Peter Crosdale i dr Lila
Gurba. W sprawozdaniach komisjii II znalaz³y siê ponadto
raporty o wskaŸnikach termicznych (dr Carla Araujo, Bra-
zylia) i program akredytacji realizowany w kierowanej
przez dr. Alana Cooka grupie roboczej zajmuj¹cej siê
pomiarami refleksyjnoœci witrynitu wystêpuj¹cego w roz-
proszonej materii organicznej.

Komisja III o nazwie Zastosowania petrologii wêgla w
przemyœle opracowywa³a, podobnie jak w ubieg³ym roku,
analizê wyników badañ technologicznych prowadzonych
na próbkach wêgli pok³adowych i mieszanek wêglowych
oraz analizê struktur i tekstur koksów. Wyniki mikroskopo-
wych analiz ró¿nych materia³ów wêglowych przedstawi³a
dr Georgeta Predeanu (Rumunia). Przewodnicz¹ca komisji
III dr Isabel Suárez-Ruiz (Hiszpania) omówi³a zagadnienia
zwi¹zane z identyfikacj¹ i klasyfikacj¹ petrograficzn¹
sk³adników popio³ów lotnych. Doktor Magdalena Misz-
-Kennan (Polska) i dr Jolanta Kus (Niemcy) przedstawi³y
sprawozdanie z badañ nad samozapalnoœci¹ wêgla i samo-
podgrzaniem odpadów wêglowych wystêpuj¹cych na ha³-
dach górniczych. Szczegó³owe sprawozdanie grupy robo-
czej pt. Zastosowanie parametrów refleksyjnoœci do
okreœlenia stopnia uporz¹dkowania strukturalnego wêgli
kamiennych i materia³ów wêglowych z³o¿y³a jej przewod-
nicz¹ca – dr S³awomira Pusz (Polska). Dzia³alnoœæ tej grupy
zosta³a zakoñczona. Uzyskano wyczerpuj¹ce informacje
z zakresu analiz rentgenostrukturalnych, mikroskopii
elektronowej i pomiarów refleksyjnoœci wêgli ogrzewa-
nych w atmosferze inertnej w temperaturach do 2000oC.
Szczegó³owe wyniki badañ bêd¹ przedmiotem odrêbnej
publikacji.

Uczestnicy sesji mogli wys³uchaæ referatów wyg³asza-
nych nie tylko przez cz³onków ICCP i TSOP (The Society
for Organic Petrology), lecz równie¿ przez osoby nie-
zwi¹zane bezpoœrednio z komitetem. Do najciekawszych
wyst¹pieñ nale¿a³y niew¹tpliwie prezentacje dr. Henrika
Petersena (Dania) o generowaniu ropy naftowej obecnej w
ska³ach wêglonoœnych, doc. Marty Krzesiñskiej (Polska) o
zastosowaniu spektroskopii ultradŸwiêkowej w badaniach
struktury koksów oraz £ukasza Smêdowskiego, doc. Mar-
ty Krzesiñskiej i dr. Stanis³awa Dubera (Polska) o bada-
niach struktur koksów wysokotemperaturowych metod¹
mikroskopii elektronowej.

Podczas sesji naukowej zaprezentowano te¿ 30 poste-
rów (w tym 8 przygotowanych przez uczestników z Polski)
o zró¿nicowanej tematyce. Abstrakty referatów i posterów
zosta³y zamieszczone w materia³ach konferencyjnych.
Godny podkreœlenia jest udzia³ polskich badaczy – pra-
cowników naukowych Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach,
Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN i
Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu, Uni-
wersytetu Œl¹skiego w Katowicach, Instytutu Geologicz-
nego we Wroc³awiu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie.

Barbara Kwieciñska & S³awomira Pusz
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Ryc. 1. Wêgiel pirolityczny. Zdjêcie wykonane za pomoc¹
mikroskopu optycznego. Fot. S. Pusz


