
SUROWCE I RECYKLING

Wykład 6



Fragment struktury minerałów ilastych (Jasmund, Laga ly 1993):
a) – o pakiecie typu 1:1, b) – o pakiecie typu 2:1. T – warstwa tetraedryczna, O – warstwa

oktaedryczna, dhkl – odległość między pakietami



Krzemiany glinu czy glinokrzemiany?

Glin, przykładowo w kaolinicie, występuje    

w warstwie oktaedrycznej. Jego liczba 

koordynacyjna LK wynosi w niej 6. Jest to 

właściwe dla krzemianów glinu. W innych 

strukturach glin może podstawiać krzem       

w tetraedrze [SiO4]4-. Wówczas LK glinu 

wynosi 4, a związek taki nazywamy 

glinokrzemianem.



Struktura muskowitu (Grim 1953).
Objaśnienia: d 001 – odległo ść między pakietami

d001



MoŜliwo ści wykorzystania skał i minerałów ilastych (Brindley 1973, zmienione)





c.d.











Z drugiej strony przykładem 

wybitnie drobnoziarnistych wapieni 

(struktura mikrytowa) jest kreda. 

Stanowi ona skałę pochodzenia 

organicznego, która  jest złożona 

głównie z szczątków organicznych 

(kokkolity).



W wapieniach wyróŜnia się:
•sk ładniki ziarniste (mog ą to by ć sk ładniki 
pochodzenia organicznego, ooidy, intraklasty, 
onkoidy itp.),

•masę podstawow ą, która mo Ŝe mieć charakter
mikrytowy (o wielko ści rz ędu tysi ęcznych cz ęści mm) 
lub sparytowy ( krystaliczny) (o wielko ści              od 
kilku setnych cz ęści mm do kilku mm).











Skały metamorficzne
Stanowi ą one produkty przeobra Ŝeń ska ł
magmowych i osadowych oraz starszych 

ska ł metamorficznych pod wp ływem 
wysokiego ci śnienia i podwy Ŝszonej 

temperatury, a tak Ŝe zmian chemicznych 
(głównie wskutek dyfuzji).



Metamorfizm





Przyk łady minera łów w łaściwych                 
tylko ska łom metamorficznym:

3CaCO3 + 3SiO2 → Ca3[Si 3O9] + 3CO2
wollastonit

Al 4[Si 4O10](OH)8 → 2Al 2SiO5 + 2SiO2 + 4H2O
andaluzyt



Facja metamorfizmu
Tym mianem okre śla si ę zespó ł minera łów 

ska łotwórczych ska ł metamorficznych, który 
moŜe wspó łwyst ępowa ć i trwale wspó łistnie ć

w okre ślonych zakresach ci śnienia                             
i temperatury.

Przyk ładowo: obecno ść wollastonitu Ca 3[Si 3O9] 
świadczy o temperaturze ok. 500 oC panuj ącej                

w środowisku podczas powstawania tego 
minera łu.







Uproszczona klasyfikacja 
skał metamorficznych



Metamorfizm regionalny najbardziej pospolitych 
typów skał wyj ściowych



Niektóre parametry okre ślające w łaściwo ści techniczne 
kamieni budowlanych i drogowych

• gęsto ść (dawniej cięŜar 
właściwy)

• gęsto ść pozorna 
(obj ętościowa; dawniej cięŜar 
objętościowy)

• gęsto ść nasypowa (dawniej 
cięŜar objętościowy skał
luźnych)

• szczelno ść
• porowato ść
• nasi ąkliwo ść:
- wagowa
- obj ętościowa
- obj ętościowa po gotowaniu

• wytrzyma łość na ściskanie
• odporno ść na zamra Ŝanie
• odporno ść na ścieranie:

- na tarczy (np.
Böhmego)

- w bębnie (np.
Devala)

- w m łynie Los 
Angeles
• przyczepno ść substancji 
organicznej do kruszywa



Niektóre parametry okre ślające w łaściwo ści 
techniczne kamieni budowlanych i drogowych 

• Gęsto ść (dawniej cięŜar właściwy) – masa jednostki obj ętości 
surowca bez uwzgl ędnienia porów.

• Gęsto ść pozorna (gęsto ść obj ętościowa; dawniej cięŜar 
objętościowy) - masa jednostki obj ętości surowca wraz z 
zawartymi w nim porami i innymi pustkami.

• Gęsto ść nasypowa - masa jednostki obj ętości okruchów 
surowca wraz z porami i lu źną między nimi przestrzeni ą.

• Szczelno ść – stosunek g ęsto ści pozornej do g ęsto ści.

• Porowato ść całkowita – stosunek ca łkowitej obj ętości porów do 
obj ętości próbki, łącznie z jej wszystkimi porami. Wyró Ŝnia si ę
porowato ść: otwart ą i zamkni ętą.

• Nasiąkliwo ść – stosunek masy cieczy poch łoni ętej przez próbk ę, 
przy ca łkowitym nasyceniu, do masy suchej próbki.






