
SUROWCE I RECYKLING

Wykład 4



Minerały główne skał
magmowych

• Kwarc – SiO 2

• Skalenie
ortoklaz – K[AlSi 3O8]
albit – Na[AlSi 3O8]
anortyt - Ca[Al 2Si2O8]

• Miki
muskowit – KAl 2[(OH,F)2|AlSi 3O10]
biotyt – K(Fe,Mg) 3[(OH,F)2|AlSi 3O10]

• Pirokseny – XY[Z 2O6] 
gdzie:
X = Ca, Na, K, Mn, Fe2+, Mg
Y = Mg, Fe2+, Mn, Al, Fe 3+

Z = Si, Al

• Amfibole – X 2Y5[OH,F)Z4O11] 
gdzie:
X = Ca, Na, K, Mn, Fe2+, Mg
Y = Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Mn, Ti 2+

Z = Si, Al

• Oliwiny – (Mg,Fe 2+)2[SiO 4]

• Nefelin – (Na,K)[AlSiO 4]

• Leucyt – K[AlSiO 4]



Do pospolitych minera łów pobocznych ska ł
magmowych nale Ŝą m.in.: 

• magnetyt Fe 2+Fe3+
2O4

• apatyt Ca 5[PO4]3(F,OH,Cl)

• cyrkon Zr[SiO 4]

Przyk ładem minera łów akcesorycznych ska ł
magmowych jest turmalin – borokrzemian                   
o zmiennym i skomplikowanym sk ładzie 
chemicznym.



Kryteria podziału skał magmowych:

•Skład chemiczny i mineralny,

•Geologiczne warunki występowania,

•Struktura i tekstura.





Podział skał magmowych                   
na podstawie zawarto ści SiO 2

% mas. SiO2

skały kwaśne >65

skały pośrednie 65-52

skały zasadowe (bazyty) 52-40

skały ultrazasadowe (ultrabazyty) <40





STRUKTURY SKA Ł MAGMOWYCH

Na poj ęcie struktury ska ł magmowych sk łada si ę:

1.stopie ń wykrystalizowania sk ładników ska ły,

2.wielko ść ziaren minera łów i wzajemny stosunek 
tych wielko ści,

3.stopie ń doskona łości wykszta łcenia 
poszczególnych minera łów.



Ad.1. Wyró Ŝnia si ę struktury pe łnokrystaliczne
(holokrystaliczne), szkliste ( witrofirowe, hialinowe)  
i pó łkrystaliczne ( hipokrystaliczne).

Ad.2. Wyró Ŝnia si ę struktury:
- jawnokrystaliczne ( fanerokrystaliczne)
- równoziarniste

- gruboziarniste (o wielko ści ziaren >5 mm),
- średnioziarniste (o wielko ści ziaren 5-2 mm),
- drobnoziarniste (o wielko ści ziaren < 2 mm).

- nierównoziarniste,
- skrytokrystaliczne ( afanitowe): mikrokrystaliczne                       

i kryptokrystaliczne,
- porfirowe.

Ad.3. Wyró Ŝnia si ę struktury:
- w łasnokszta łtne ( idiomorficzne, automorficzne),

- pó łw łasnokszta łtne (hipidiomorficzne, hipautomorficzne),
- obcokszta łtne (ksenomorficzne).







(c.d.)



TEKSTURY SKA Ł MAGMOWYCH
Tekstury ska ł magmowych dzielimy w zale Ŝności od:

1.sposobu u łoŜenia sk ładników mineralnych w skale,
2.stopnia wype łnienia przestrzeni przez sk ładniki 
mineralne.

Ad.1. Wyró Ŝnia si ę tekstury:

- bezkierunkowe ( bezładne, chaotyczne),
- kierunkowe ( uporządkowane), np. równoleg łe, fluidalne, 
sferyczne.

Ad.2. Wyró Ŝnia si ę tekstury:
- zbite,
- porowate, np. p ęcherzykowate, g ąbczaste, migda łowcowe.











Granitoidy na Dolnym Śląsku (według Kozłowskiego, 1770)
1 – granodioryt zawidowski i granit rumburski, 2 – gra nitoidy syntektyczne z intruzj ą niemcza ńsko-
złotostock ą i bialsk ą, granitoidy remorficzne oraz metasomatyczne jawornic kie, 3 – pó źnotektoniczne
granitoidy masywów: Strzegom-Sobótka, karkonoskiego  i częściowo strzeli ńskiego, 4 –
przypuszczalny zasi ęg masywów granitoidowych (podkenozoiczny).









PROCESY POMAGMOWE

•Etap pegmatytowy (800-6000C) – w resztkach pomagmowych 

składniki krzemianowe przewaŜają jeszcze nad składnikami

łatwolotnymi. Obfitość tych ostatnich nadaje jednak tym resztkom 

znaczną ruchliwość, ułatwia ich wnikanie w otaczające skały i 

sprzyja krystalizacji minerałów o znacznych rozmiarach.

•Etap pneumatolityczny (600-4000C) – faza gazowa uzyskuje 

ilościową przewagę nad składnikami krzemianowymi.

•Etap hydrotermalny (poniŜej 4000C) – w wyniku obniŜenia 

temperatury para wodna ulega skropleniu. Z powstałych w ten 

sposób roztworów hydrotermalnych krystalizują róŜne minerały. 

Roztwory te oddziaływują teŜ na otaczające skały zmieniając            

je chemicznie.



Schemat okruszcowania w sąsiedztwie intruzji magmowej.





METASOMATOZA

Proces rozpuszczania pierwotnych minera łów         
i powstawania na ich miejscu nowych, przy czym 
przez ca ły czas tych przeobra Ŝeń podlegaj ące im 
ska ły znajduj ą się w stanie sta łym.

Przyk łady procesów metasomatycznych: grejzenizacja, 
albityzacja.



Nagromadzenie luźnych produktów działalności wulkanicznej 

nazywamy tefrą. Jej składniki dzieli się na:

•bloki wulkaniczne – powyżej 250 mm,

•bomby wulkaniczne – 250-63 mm,

•lapille – 63-2 mm,

•piasek wulkaniczny – 2,0-0,063 mm,

•popiół wulkaniczny – 0,063-0,004 mm,

•bardzo drobny popiół wulkaniczny – poniżej 0,004 mm.

W wyniku lityfikacji tefry powstają m.in. tufy. Zaliczamy je do skał

piroklastycznych (gr. pyr – ogień, klastejn – okruch), które stanowią

ogniwo pośrednie między skałami magmowymi i osadowymi.

Tufy są zwięzłymi skałami piroklastycznymi w skład których wchodzą

składniki o uziarnieniu na ogół poniżej 2 mm.



Puzzolana (pucolana):

Lokalna włoska nazwa tufu leucytowego słabo 
scementowanego krzemionką.

W technologii budowlanych materiałów wiąŜących 
nazwa ta została rozszerzona na niektóre materiały 
przemysłowe (np. popioły lotne, pyły krzemionkowe). 
Puzzolany wykazują zdolność reagowania w środowisku 
wodnym z Ca(OH)2 i tworzenia uwodnionych 
krzemianów i glinokrzemianów wapnia o właściwościach 
wiąŜących.


