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Analiza porównawcza porowatości całkowitej dolomitu  
wyznaczanej metodą punktowej ilościowej analizy mikroskopowej 

oraz metodą densymetryczną
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Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań porowatości skał, pochodzących z Legnicko-Głogowskiego Okręgu 
Miedziowego, określonych dwiema metodami: densymetryczną oraz punktową analizą mikroskopową. Do określenia 
porowatości sposobem densymetrycznym wykorzystano metody piknometrii helowej oraz quasicieczowej a także 
autorski analizator do rozdrobnienia skał. Porowatość metodą punktowej analizy mikroskopowej zbadana została 
przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego AXIOPLAN ze sterowanym komputerowo stolikiem mechanicznym XYZ. 
Analizom poddano 20 próbek dolomitu. Dla wszystkich próbek wyznaczona została porowatość całkowita na dwa 
sposoby. Każda z próbek w metodzie densymetrycznej uzyskała niższy wynik porowatości całkowitej. Średnia 
porowatość wyznaczona metodą densymetryczną wyniosła niespełna 3%, zaś w punktowej analizie mikroskopowej 
wynik ten był na poziomie 8,2%. 
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1. Wstęp

Jednym z ważniejszych parametrów charakteryzujących materiał skalny jest jego porowatość. Według 
klasyfikacji IUPAC [IUPAC, 1985] dolomit w swojej strukturze porowej posiada cały zakres porowatości, od 
makroporów o średnicach poniżej 50 nm i mezoporów o średnicach od 2 do 50 nm, po mikropory o średnicach 
poniżej 2 nm. Zgodnie z literaturą udział w tych skałach mikroporów jest znikomy, mezoporów – niewielki, 
natomiast makropory i większe szczeliny stanowią w nich większość porowatości [IUPAC, 1985]. Poro-
watość skały ma istotne znaczenie z punktu widzenia zagrożenia wyrzutem skał i gazu. Im więcej pustych 
przestrzeni w skale, wypełnionych gazem tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo zaistnienia niepożą-
danego zjawiska [Pajdak i in., 2017; Pajdak i Kudasik, 2017; Kozieł i in., 2020; Kozieł i Pajdak, 2018]. 
Porowatość materiału związana jest również z parametrami wytrzymałościowymi skały (np. wytrzymałość 
na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie) – wyższa porowatość, słabsze parametry wytrzymałościowe. 
Celem niniejszego artykułu jest porównanie wartości porowatości próbek dolomitu określonych metodą 
densymetryczą z metodą punktowej ilościowej analizy mikroskopowej.

2. Materiał badawczy i metodyka pomiarowa

Badania porowatości przeprowadzone zostały na dolomitach pochodzących z obszaru Legnicko-Gło-
gowskiego Okręgu Miedziowego. Materiał badawczy stanowiło 20 próbek skał z rdzeni wiertniczych otwo-
rów badawczych. Pobrane fragmenty rdzeni wstępnie rozdrobniono do ziarn o rozmiarze około 30-50 mm, 
a następnie każdą z przygotowanych próbek podzielono na dwie części. Przygotowano w sumie 40 próbek, 
po dwie z każdego rdzenia. Jedna z części poddana została punktowej analizie mikroskopowej, pozostała 
część analizie densymetrycznej. 
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Do punktowej ilościowej analizy mikroskopowej wykorzystano mikroskop polaryzacyjny AXIOPLAN 
firmy ZEISS wraz ze sterowanym komputerowo stolikiem mechanicznym XYZ. Za pomocą kamery CCD 
do monitora przekazywany był powiększony 200-krotnie obraz spod mikroskopu. Do analizy z wydzielonych 
próbek dolomitu przygotowano zgłady, czyli polerowaną gładką powierzchnię skał. W wyniku zdolności 
powierzchni skały do odbicia światła możliwym było zaobserwowanie jej minerałów. W miejscach wystę-
powania porów i szczelin, gdzie nie było możliwości osiągnięcia gładkiej powierzchni, odbicie światła nie 
wystąpiło, co skutkowało czarnymi obszarami. Punktowa ilościowa analiza wykonana została dla każdego 
ze zgładów na podstawie 500 punktów pomiarowych. Na rysunku 1 zaprezentowano przykładowe zdjęcia 
skał o niskiej, średniej i wysokiej porowatości. 

Rys. 1. Przykłady próbek skał o niskiej, średniej i wysokiej porowatości

Określenie całkowitej porowatości skały metodą densymetryczną wymagało w pierwszym kroku 
przeprowadzenia pomiaru objętości kawałkowych próbek skał na analizatorze helowym AccuPyc II 1340 (Mi-
cromeritics). Piknometr ten, poprzez pomiar objętości helu wnikniętego do porów skały, określa jej obję-
tość szkieletową. Przy znajomości masy próbki wyliczona zostaje następnie gęstość szkieletowa. W ko-
lejnym kroku każdy kawałek skały poddawany był badaniu piknometrii quasicieczowej na analizatorze 
GeoPyc 1360 (Micromeritics). Przy wykorzystaniu tzw. „suchej cieczy” (DryFlo) wyznaczono tą metodą 
objętość pozorną próbek (tzw objętość obwodniową) i wyliczono gęstość pozorną. Na podstawie tych dwóch 
parametrów (gęstości szkieletowej oraz gęstości pozornej) wyznaczono porowatość otwartą skały. 
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gdzie:
 po – porowatość otwarta skały [%]
 ρs – gęstość szkieletowa skały [g/cm3],
 ρp – gęstość pozorna skały [g/cm3].

Aby określić porowatość całkowitą skały należy również poznać procentowy udział porów zamknię-
tych. W tym celu wykorzystano zbudowany w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 
autorski analizator GPR [Kudasik i Skoczylas, 2017]. Jak wynika z analiz [Kudasik i in., 2018] analizator 
ten umożliwia rozdrobnienie dolomitu do cząstek o rozmiarach mniejszych niż pory zamknięte, które w nim 
pierwotnie występują. Do zmielenia przygotowano około 50 g każdej próbki. Po rozdrabnianiu, z prędkością 
obrotową około 21000 rpm, trwającym 30-60 sekund uzyskano proszek o uziarnieniu od 1 µm do 100 µm. 
Na rysunku 2 zaprezentowano przykładową próbkę przed i po rozdrabnianiu.

Następnie powstały proszek ponownie poddano analizie na urządzeniu AccuPyc II aby określić 
gęstość rzeczywistą materiału. Na podstawie gęstości rzeczywistej oraz gęstości pozornej możliwym było 
wyznaczenie porowatości całkowitej badanych skał. 
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gdzie:
 pc – porowatość całkowita skały [%],
 ρr – gęstość rzeczywista skały [g/cm3].
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Znajomość porowatości otwartej oraz porowatości całkowitej umożliwia wyznaczenie porowatości 
zamkniętej materiałów. 

3. Wyniki

Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wyniki porowatości całkowitej próbek skał. 
W tabeli 1 przedstawiono otrzymane wartości gęstości rzeczywistej i gęstości pozornej wraz z obliczoną 
porowatością całkowitą oraz porowatość całkowitą określoną na podstawie punktowej ilościowej analizy 
mikroskopowej. 

Tab. 1. Wyniki gęstości próbek i porowatości określonych metodą densymetryczną oraz punktowej analizy mikroskopowej

Próbka
Gęstość rzeczywista Gęstość pozorna Porowatość densymetryczna Porowatość mikroskopowa

g/cm3 g/cm3 % %
P1 2,8640 2,6847 6,61 17,52
P2 2,8037 2,6510 7,26 17,00
P3 2,7829 2,6392 6,63 18,93
P4 2,9508 2,9395 0,57 6,57
P5 2,8722 2,8654 0,93 5,10
P6 2,7826 2,7520 3,19 4,69
P7 2,9407 2,8889 2,09 5,00
P8 2,8654 2,8143 2,32 11,00
P9 2,8637 2,8289 1,65 3,30
P10 2,9817 2,9672 0,49 2,60
P11 3,0034 2,9925 0,36 5,27
P12 3,0524 3,0207 1,04 3,00
P13 2,8862 2,7295 5,43 10,79
P14 2,8899 2,8856 0,15 6,90
P15 3,0579 2,9863 2,34 12,81
P16 2,9702 2,9532 0,57 9,30
P17 2,8792 2,6468 8,07 9,56
P18 2,8811 2,8763 0,17 5,50
P19 2,8080 2,7983 0,35 4,10
P20 2,8881 2,7295 5,49 6,52

Średnia porowatość skał określonych metodą densymetryczną wyniosła około 2,79%. Te same próbki 
poddane zostały punktowej analizie mikroskopowej, gdzie średnia porowatość była równa około 8,27%. 
Uzyskany wynik jest prawie 3-krotnie wyższy niż w przypadku metody densymetrycznej. Na rysunku 3 
zaprezentowano wykres przedstawiający różnice w określanej porowatości całkowitej.

�
Rys. 2. Przykładowe zdjęcie próbki dolomitu przed i po procesie rozdrabniania na zbudowanym urządzeniu
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Rys. 3. Wykres porowatości określonych metodą densymetryczną oraz punktową analizą mikroskopową

Z powyższego wykresu wynika, że w każdej z badanych próbek porowatość określona za pomocą 
mikroskopu była wyraźnie wyższa. W metodzie densymetrycznej minimalna zmierzona porowatość była 
na poziomie około 0,2% dla próbek P14 oraz P18. Maksymalne wartości zarejestrowane zostały dla próbek 
P1-P3 oraz P17 – pomiędzy 6-8%. W przypadku metody „mikroskopowej” najniższymi wartościami, około 
3%, charakteryzowały się próbki P9, P10 oraz P12. Również w metodzie punktowej analizy mikroskopowej 
najbardziej porowate okazały się próbki P1-P3. Spoglądając na wykres można zaobserwować podobieństwo 
przebiegu liniowego dla porównywanych metod określania porowatości, przy czym w metodzie mikrosko-
powej wartości te są wyraźnie wyższe.

4. Podsumowanie

Przedstawione w niniejszej pracy badania skał pochodzących z Legnicko-Głogowskiego Okręgu 
Miedziowego miały na celu porównanie dwóch metod pomiarowych określających porowatość całkowitą 
materiału. Porównywana była metoda punktowej ilościowej analizy mikroskopowej z metodą densymetryczną 
opartą o badania gęstości szkieletowej, próbek kawałkowych dolomitu oraz gęstości rzeczywistej próbek roz-
drobnionych a także gęstości pozornej próbek kawałkowych. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 
następujące wyniki: w każdej z próbek zarejestrowano wyraźnie niższą porowatość w przypadku metody 
densymetrycznej. Średnia porowatość punktowej analizy mikroskopowej była na poziomie 8,2%. Prawie 
trzykrotnie niższa okazała się porowatość wyznaczona metodą densymetryczną, która wyszła na poziomie 
2,8%. Obie metody wykazują charakteryzują się podobnym wskazaniem próbek o najwyższej jak i najniższej 
porowatości, przy czym wyższe wyniki otrzymujemy w przypadku metody punktowej ilościowej analizy 
mikroskopowej. Kompleksowe badania porowatości wykazały, że skały dolomitu cechują się dużą zmienno-
ścią strukturalną. Z punktu widzenia szacowania prawdopodobieństwa zaistnienia niepożądanego zjawiska 
wyrzutu skał i gazu istotne jest określanie wartości tego parametru przy użyciu kilku metod pomiarowych.

Praca została wykonana w ramach prac statutowych realizowanych w IMG PAN w Krakowie, finanso-
wanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Comparative analysis of the total porosity of dolomite determined by the point quantitative  
microscopic analysis and the densimetric method

Abstract

The article presents the results of research of porosity of rocks from the Legnica-Głogów Copper District, 
determined by two methods: densimetric and point microscopic analysis. The helium and quasi-liquid pycnometry 
methods were used to determine the porosity using the densimetric method, as well as the author’s analyser for rock 
fragmentation. The porosity was determined by point microscopic analysis using an AXIOPLAN polarizing micro-
scope with a computer-controlled XYZ mechanical table. 20 samples of dolomite were analyzed. For all samples, 
the total porosity were determined in two ways. Each of the samples in the densimetric method obtained a lower 
total porosity result. The average porosity determined by the densimetric method was less than 3.0%, while in the 
point microscopic analysis, this result was at the level of 8.2%. 

Keywords: porosity, dolomite, skeletal density, total density, envelope density, helium density
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