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ISMERTETÉSEK

V. A. Klubov: (A kausztobiolitok geokémiai osztályozása.) Gubkin emlékkönyv.
(Szbornik geol. rabot poszvazsennij pamjati Akademika í. Al. Gubkina.) Moszkva

—

Leningrád, 1950. 69—92 oldal.

Klubov, a földtan-ásványtani tudomány kandidátusa rövid 23 oldalas dolgozatá-
ban nagyjelentség kérdést old meg. Kimutatja a kolaj-sorozat fokozatos metamorf ter-

mékeit a sungitig és másrészt a növér.y-tzeg-kszén-antracit-sorozatra kiterjedve a

kausztobiolitok egységes rendszerezését adja. Vizsgálatai fleg H f e r, a két P o t o n i é,

Orlov és Uszpenszkij, Gubkin, Dobranszkij tanulmányai alapján az elemi

elemzésekbl indulnak ki. Rendszerezése alapjául az elemi elemzésekbl számított két oly

jellemz értéket választott, ami az együvé tartozót összefoglalja, a genetikailag külön-

bözt szétválasztja. Az egyik a Gubkin által rendszeresen (használt C/H, a másik az

.általa bevezetett CJ(0 + 5 + N) hányados. (Ez utóbbi figyelemreméltóan kidomborítja az

0 és S hasonló szerepét a kausztobiolitokban.) E két hányados értékeit derékszög
koordináta-rendszerben logaritimikusan ábrázolja. Ezáltal világosan elkülönülnek a követ-

kez csoportok: 1. liptobiolitos gyanták 7—9 C/H értékkel (kopalit, bukaramangit, szk-
ein;*, krantzit, retinát, schraufit, tioretinit s'tb.). Ezek tehát az említet' derékszög koordi-

náta-rendszerben egy vízszintes mentén sorakoznak. 2. Kb. ugyanerre" az egyenesre kerül-

nek a kerogénpala és a boghed, valamint a kissé csekélyebb C/(0 S N) érték édes-

vízi szaprolitok. 3. Ez utóbbiak terültérl indul ki, majd a fokozatosan növekv C/H és

C/Of+S-fN) területre húzódnak a közönséges humolitok: növény-tzeg-kszén-antracit.
A kénnel, a kevertkszén és az égpala e két terület közé esik. 4. A kolajbitumenek nagy
része az 5,5—10 C/H és az 5-tl kb. 1000-ig terjed C/(0 JrS-\-N) értékek közti vízszin-

tesen helyezkednek el. E területekrl indulnak ki a kolajbitumenek növekv C/H érték
fokozatos átalakulási te'.mékei: a grahamit-albertit, majd az impszonit, az antraxolit és

a sungit. Utóbbiak már a feketekszén-antracit területére kerülnek; ezeket a végtermékeket

nevezi Klubov karbolitoknak. 5. A földgázok a diagramm legmélyebb területén, a C/H
3—4 vízszintesen helyezkednek eh 6. Külön helyeket nyernek a nagy C/H és kis

C/(0-{-S-\-N) érték ersen oxidált kszéntermékek, az elkenttel és kviszkeittel együtt.

Klubov nem habozik a genetikai csoportok kiértékelése céljából a homogén ásványi jel-

leg elegyrészeket az inhomogén kzetekkel (pl. kszénfajtákkal) szükség esetén egy-
mással egyenl érték tagokként kezelni.

Mindebbl világosan látszik, hogy a kolaj-fajtáknak a tzeg-kszén-sorozathoz
hasonló fokozatos szilárd átalakulási termékei vannak.

Kiegészítéskép megemlítjük, hogy az összefüggések talán még szemléletesebben
kifejezhetek a CHO háromszögdiagrammban. A különböz genetikájú képzdmények „szét-

terítését” itt a súlyszázalékos elemzési értékek atomszázalékokra átszámításával érhetjük
el. Ez a háromszögábrázolás grafikus számításokra is közvetlenül alkalmas és a kémiai
összetételt (tapasztalati képletet) közvetlenül ábrázolja. Mindkét ábrázolás és a K 1 u-

bov-féle rendszerezés közelebbi ismertetése a most megjelent Szénkzettan-ban meg-
található.

Szádeczky


