
SUROWCE I RECYKLING

Wykład 5



Procesy prowadz ące do powstania skał
osadowych:

• Wietrzenie (mechaniczne, chemiczne),

• Transport,

• Sedymentacja,

• Diageneza.



Diageneza - ogół procesów przebiegających           

w luźnym osadzie w warunkach niskich ciśnień

i temperatur od momentu jego zdeponowania, 

prowadzących do lityfikacji (konsolidacji) 

osadu. 



Ważnymi czynnikami wietrzenia 

mechanicznego są:

• zmiany temperatury,

• zamarzanie wody w szczelinach skał.

Także rośliny, a zwłaszcza ich korzenie, mogą

działać mechanicznie na rozluźnienie skał.



Wietrzenie chemiczne

• Polega ono głównie na działaniu na skały        

i ich minerały wody, tlenu atmosferycznego    

i dwutlenku węgla.

• Niekiedy ma miejsce oddziaływanie kwasów 

humusowych, amoniaku, chloru i in.



Do procesów wietrzenia chemicznego 

zachodzących pod działaniem wody zalicza się:

•rozpuszczanie, czyli całkowite lub częściowe przejście 

minerału do roztworu,

•hydratację (uwodnienie), np. przejście anhydrytu CaSO4

w gips CaSO4·2H2O,

•hydrolizę, np. powstanie kaolinitu kosztem skalenia 

potasowego.



Hydroliza minerałów (przykłady):

• w klimacie umiarkowanym; w obecności H2O

4K[AlSi3O8] + 6H2O → Al4[Si4O10](OH)8 + 8SiO2 + 4KOH

• w klimacie umiarkowanym; w obecności H2O i CO2

4K[AlSi3O8] + 4H2O + 2CO2→ Al4[Si4O10](OH)8 + 8SiO2 + 

2K2CO3

• w klimacie tropikalnym; w obecności H2O

4K[AlSi3O8] + 8H2O → 4Al(OH)3 + 12SiO2 + 4KOH

• w klimacie tropikalnym; w obecności H2O i CO2

4K[AlSi3O8] + 6H2O  + 2CO2→ 4Al(OH)3 + 12SiO2 + 2K2CO3



Utlenianie minerałów (przykład):

2Fe3O4 + 1/2O2 = 3Fe2O3

magnetyt hematyt



WyróŜnia się trzy kategorie produktów 

wietrzenia:

•minerały chemicznie nie zmienione (np. kwarc, cyrkon, 

diament, chromit),

•minerały wtórne w wodzie nierozpuszczalne                    

(np. hydrokrzemiany, wodorotlenki glinu i Ŝelaza),

•minerały wtórne w wodzie rozpuszczalne                            

(np. uwodnione siarczany Ŝelaza powstające kosztem 

siarczków Ŝelaza, wodorotlenki Ŝelaza tworzące się

w wyniku hydrolizy siarczanów Ŝelaza).













Genetyczna klasyfikacja skał osadowych (Aubouin i in.  1968)





Klasyfikacja okruchowych skał osadowych

Rodzaj skały
Wielkość
okruchów 

[mm]
Luźne Zwięzłe

grubokruchowe
(psefity)

> 2 gruzy, Ŝwiry
brekcje, 
zlepieńce

średniookruchowe
(psamity)

2 - 0,1 piaski
piaskowce, 

arkozy, 
szarogłazy

drobnookruchowe
(aleuryty)

0,1 - 0,01 mułki, lessy
mułowce, 

łupki ilasto-
mułkowe



Brekcja
1 – okruchy skał,
2 – spoiwo

Zlepieniec
1 – otoczaki skał
2 – spoiwo





Skały ilaste to skały osadowe zawierające ponad 50% 

frakcji pelitowej (tj. poniŜej 0,01 mm) pochodzenia 

sedymentacyjnego lub wietrzeniowego. Głównymi 

składnikami sąminerały ilaste z grupy kaolinitu, illitu                 

lub smektytu; podrzędnie występują drobne ziarna kwarcu, 

mik, minerałów węglanowych, tlenkowych i siarczkowych 

minerałów Ŝelaza oraz substancja organiczna.

Stosowane nazwy skał ilastych:

ił, iłowiec, łupek ilasty, glina, glinka



Ze względu na przewaŜający udział określonego minerału 

ilastego wyróŜnia się:

•skały ilaste zasobne w kaolinit (kaoliny, ogniotrwałe 

łupki kaolinitowe (tonsteiny), iły zasobne w kaolinit 

naleŜące do iłów biało- wzgl. jasno wypalających się),

•skały ilaste zasobne w illit (iły barwnie wypalające się),

•skały zasobne w smektyty (bentonity, iły bentonitowe, 

iły montmorillonitowe),

•skały wermikulitowe,

•skały pałygorskitowe (attapulgitowe).


