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RYSZK A

Krystalochemiczne własności minerałów ilastych
z karbonu :produktywnego Gótnoślqsl<iego
Zagłębia Węglowego

Przeds tawion o wynik i

badań nad minerałami ilastym i występującymi
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Badan ia
własności krysta lochem icznyc h, takich więc cech

w karbon ie produ ktywn ym

zmierzały do poznan ia
jak:
- przynależność klasyf ikacyj na do jednej z grup minerałów ilastyc
h;
- stopień uporządkowania jonów o ramac h strukt ur warstw
oktai tetraed ryczny ch;
.
- stan mono- lub polli'azowy (struk tury mieszanej) krysta litu
ilastego; .
- ilość i jakość izomorficznych podstawień j.onowych w minera
le
ilastym .
Pozna nie karbońskich minerałów ilastyc h z uwagi na ich' własno
ści
krysta lochem iczne wydaj e się interesujące z trzech względów:
1)
facjalno-gen etyczn ych, 2) geochemicznych i 3) utylizacji;
1. Badan ia paleontologiczne utworó w karbon u produk tywne go
wykazały występowanie szereg u odmia n skał. iłowco
wych różniących się zawartością fauny - od morsk iej, poprze z brachi
czną do słodkowodnej lub obecnością podzie mnych części roślin wskazujących na warun
bowe (stigm arie, apendl ksy). Badan iami petrog raficzn ymi stwierki gledzono
obecność odmia n skał iłowcowych mających
genety czny związek z tufami. Do odmia n tych zaliczane są iłowce z poziomu bentonitoweg
o, tzw.
tonszt ajny (T0n3tein), oraz rzadko spotyk ane iłowce oolitowe, wy9tęp
u
jące poniżej spągu pokładu 510.
2. Zagaq ruenie związku geochemicznego między stwier dzony
nicow aniem 'środawiska fizykochemicznego (pH, warun ki redoks m zróż
solenie, tempe ratura ) i materiału genety cznego a wmsnościami yjne, zakrysta lochemi cznym i minerałów ilastyc h, tworzących się w tych środow
iskach.
Rozstrzygnięcie tego zagadn ienia pozwoli znaleź
ć odpowiedź czy na powstanie określonej fazy krysta liczne j większy wpływ mają wymie
nione
KWlarta·l.IUJr;; GeoiotllCZl1Y, t. 17. nr a, Iq r.
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warunki fizykochemiczne naturalnego środowiska, czy też jakość materiału genetycznego.
3. Poznanie własności krystalochemicznych minerałów ilastych daje
podstawę do wyboru najwłaściwszych z ekonomicznego i ekologicznego
punktu widzenia zastosowań ,llieuŻ)'tecznych dotąd skał ilastych, wydobywanych w proeesieeksploatacji złóż węgla. Badania te pozwalają na ich
dalsze ukierunkowanie ,w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i prze.:.
mysłowej.
'
METODY BADAWCZE
Uzyskanie iniormacji o własnościach krystalochemicznych minerałów
ilastych wymaga badań nad monomineralnymi próbkami ilastymi, wolnymi w miarę możliwości ,od Zanieczyszczeń nieilastych. Niezbędna jest tu
metoda separacji materi,ału ilastego z ' próbek skalnych nie powodUjąca
żadnych zmian strukturalnych i chemicznych w minerałach ilastych. W celu wydzielenia minerałów ilastych w toku badań stosowano metodę wielokrotnego za- i rozmrażania aż do momentu uzyskania luźnej, plastycznej
masy ilastej. Najdrobniejsze 'frakcje mineralne przeprowadzano w zawiesinę w wodzie deS'ty lowanej, zawiesinę oddzielano od osadu, a następnie
materiał w zawiesinie odsączano na sączkach ceramicznych pod pompą
próżniową. Tak wjpreparow!,neminerały ilaste poddano badaniom
kompleksowym:
'
- strukturalnym rentgenowskim (dyfrakto- i fotogrametrycznym),
przy czym częściowo stosowano dodatkowe badania spektrofotometryczne w podczerwieni;
- chemicznym ryczałtowym i ekstrakcyjnym (fazowym);
- termicznym różnicowym;
- fyizkochemiczriym (oznaczanie adsorpcji, pęcznienia, wymiany jonów);
- obserwacjom w mikroskopie elektronowym.
Analizy rentgenowskie wykonywano na minerałach ilastych zarówno
w ich stanie naturalnym, jak i po aktywacji przez glicerynowanie, kwasowanie, podgrzewanie do 550°C oraz podgrzewanie do 550°C, a następ
nie kwasowanie. Pozwoliło to prześledzić ewentualne przemiany fazowe
zachodzące w badanych minerałach ilastych wskutek podgrzewania czy
kwasowania próbek. Analizy chemiczne (z ekstraktów) próbek ilastych
w stanie naturalnym i po ich aktywacji termicznej wykazują ilościowe
zmiany rozpuszczalności składników jonowych, potwierdzając tym samym kierunki ewentualnych przemian fazowych stwierdzonych metodą
rentgenowską·

Badania, których wyniki przedstawiają częściowo załączone rysunki
oraz wcześniejsze opracowania (J. Ryszka, A. Zieliński, 1966a, b; J. Ryszka, 1967, 1970, 1971), prowadzone były jedynie na próbkach pobranych
ze skał iłowcowych górnej części namuru A, tj. między spągiem pokła
du 510 a stropem pokładu 621. W tym odcinku występują bowiem wszystkie wymienione wyżej odmiany 'skał ilastych.
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llLASl'Ji: Z POZIClMOW MQRSK,1CH
I GLEB STlGMAiRIOWYCH

SŁODKOWODNYCH

Minerały ilaste występujące w poziomach z fauną inorską, słodkowod
ną i w tżw. glebach stigmariowych wykazują w badaniach rentgenowskich
identyczną asocjację minerał6w ilastych, a mianowicie minerały z grupy

kaolinitu,

illitu i

chlorytu. Analizy rentgenowskie wykonywano na kilkupr6bkach pobranych z r6żnych poziom6w faunistyczno-florystycznych, uzyskUjąc zawsze zbliżone zespoły refleks6w charakterystycznych dla faz wymienionych grup ilastych (fig. 1 - nr 1--3). Szczeg6łowa
interpretacja rentgenogramóW z tych minerał6w zar6wno w ich stanie
naturalnym, jak i po stosowaniu proces6w aktywacji pozwala na wyciąg
nięcie następujących wniosk6w strukturalnych: niski stopień uporządko
wania struktury kaolinitu oraz występowanie krystalit6w typu struktury
mieszanej: kaolinit - chloryt i prawdopodobnie illit.
"
Wymienione cechy niskiego stopnia uporządkowania struktury kaolinitu oraz występowania krystalit6w o strukturze mieszanej potwierdzają
się zar6wno w dyfraktograma"c h pr6bki podgrzewanej, pr6bki podgrzewanej, a następnie kwasowanej, jak i w badaniach ekstrakt6w. W dyfraktogramie pr6bki podgrzewanej do 550°C widoczny jest zanik lub
znaczne osłabienie refleks6w kaolinitowych i wzmocnienie refleks6w
chlorytowych, które w dyfraktogramie pr6bki podgrzewanej, a następnie
kwasowanej zupełnie znikają, pozostają zaś jedynie refleksy typowe dla
tr6jwarstwowej więźby krystalicznej typu pirofillt względnie montmorylonit.
Analizy ekstrakt6w kwasowych wykazują wzrost rozpuszczalności
niektórych składnik6w chemicznych: dla glinu z około 18°/. w próbce naturalnej do około 58"/. w pr6bce podgrzanej do 550°C, dla potasu odpodziesięciu
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wiednio z około 90/.' do około 400/0 w ' stosllnku do całej" zawartości danego
jonu w minerale ilastym; Analizy chemiczne ryczałtowe i- termiczne róż
nicowe potwierdzają charakterystyczną dla tych trzech odmian skał
asocjację minerałów ,ilastych, ujawniając dodiltl!;owe szczegóły dotyczące
ilościowych stosunków, tych faz. Minerały ilaste ' z gleby stigmariowej są
w stosunku do morskich bogatsze w glin i grupy (OH), znacznie natomiast
uboższe w krzem, 'sód; wapń i nieco uboższe , w potas, magnez i ' żelazo.
Swiadczy to, iż minerały ilaste z gleb zawierają przewagę fazy kaolinitowej, w poziomach morskich 'natomisst wydaje ' się przeważać faza illitowa i chlorytowa. Charakterystyczna również jest rózruca stosunku ilościo
wego potasu do sodu i do wapnia. Stosunek ten wynosi: w minerałach
Ilastych z gleb jak 22,5 : 4, 2' : 1, w "minerałach poziomu morskiego natomiast jak 5,,: 2, 3: 1. Tak więc. 'stwierdzono, iż 'minerały ilaste w iłow
cach, które zawierają odmienny habitus makrofatin!styczny i florystyczny, uzasadniający podział na odmiany, iłowców 'z poziomów morskich,
słodkowodnych i glebowych, charakteryzują sill pod względem strUkturalnym identyczną asocjacją struktur mieszanych, a misnowicie: kaolinit illit - chloryt. Pod względem składu chemicznego jedyną zasadniczą róż
nicą jest wyższy stosunek zawartości sodu i wapnia do potasu,stwierdzony
w minerałach ilastych z poziomu morskiego. Obserwacje w mikroskopie
elektronowym pozwoliły stwierdzić w glebach stigmariowych występo
wanie ni~e!lldej zawartościhaloizytu (J. Rym:ka, 1971).
Obserwacje petrografiCzne (mikroskopowe), prowadzone na kUkudziesięciu próbkach skał iłowcowych z poziomów morskich, słodkowodnych
czy gleb stigmariowych, wykazały duże podobieństwo pod względem
komponentów mineralnych. Zarówno w iłowcach z gleb, jak i z poziomów
morSkich stwierdzono znaczne zawarlości drobnych szczątków roślin,
w tym liczne mikrospory. Jedyne zauważalne różnice to większa na ogół
w glebach zawartość materiału aleurytowego, natomiast w iłowcach z poziomów morskich i " słodkowodnych więcej jest substancji węglanowej
(J. Kuhl, 1961). Skały ilaste z gleb wyróżniają się poza tym strUkturą
bezładną, natomiast mułowce z poziomów morskich i słodkowodnych
wykazują często strUkturę warst ..wkową;
MINERAŁY l'lJASTE Z TONSZTAJNOW

, Minerały ilaste wydzielone ż iłowca, który występuje w formie przerostu w pokładzie 610 kop. Milowice, wykazały odmienną od wyżej omówionych asocjację fazową. Głównym składnikiem jest tu kaolinit, podrzędnie natomisst minerał z grupy montmorylonitu z bardzo niewielką
domieszką illitu. Analiza rentgenowska pozwala poza tym stwierdzić
lepszy stopień uporządkowania strUktury kaolinitu, krystality zaś również,
tu mają charakter strUktury mieszanej. Występowanie fazy montmorylonitowej uwidocznia się głównie przez zmiany położenia refleksu podstawowego (001). Refleks ten występuje w' próbce naturalnej w szerokim
zakresie 12,6-15,5 A, natomiast po jej glicerynowaniu przemieszcza się
do zakresu ponad 16,9 A. Dowodem występowania tu krystalitów o strukturze mieszanej są zarówno badania rentgenowskie z próbki naturalnej,
podgrzewanej i kwasowanej (fig. 1 - nr 4), jak i analizy chemiczne
z ekstraktów. Dyfraktogramy rentgenowskie próbki naturalnej i glicery-
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odległości między

płaszczyznowych powyżej 20 A, co zaznaczone jest
wysoko rozpoczynającą się linią zapisu. Próbk a podgrz ana do 550·C
wykaz uje w dyfrak togrami e osłabienie lub zanik refleka 6w kaolinitowych, jak 7,13 A,
4,36 A,
4,18 A, 3,57 A, pojawiają się natom iast reflek sy typow e dla
grupy
rytów: 13,8 A, 4,7 A, 3,53 A. Oprócz tego pojawiają się refleks y . chloillitow e

lub musko witow e, jak 9,98 A oraz intens ywnie jsza faza kwarc
owa jak:
4,24 A, 3,33 A i inne. Wskaz uje to na proces przem iany fazowe
kaolin it -:- montm orylon it do faz illit (muskowit) - chlory t - j z faz
kwarc .
Z fazy dwuw arstwo wego kaolin itu powst aje więc faza typu
cztero
stwow ego chlory tu, charakteryzująca się tym, Iż czwart a warstw wardowan a z oktaed rów metalo hydrok sylowy ch typu glbbsy t . lub a zbubrucyt
związana jest mniejs zymi siłami z trój warstw owym
pakiet em
talku
lub pirofil itu. Tak więc jony metali tej warstw y oktaed rycznetypu
j
przech
odzą łatwiej do roztwo rów, bo już pod działaniem
rozcieńczonego kwasu .
Powst anie fazy chlory towej po podgrz aniu próbki do 550·C potwie
rdzone
zostało zarów no w dyfrak togram ie z próbki
podgrz anej a . następnie
kwaso wanej, jak i za pomocą analiz y chemicznej ekstra któw kwaso
W dyfrak togram Ie próbki podgrz ewane j, a następnie kwaso wanejwych.
jest zarów no refleks ów chlory towyc h, jak i kaolinitowych, podcza brak
próbce podda nej jedyni e kwaso waniu reflek sy kaolin itowe zostałys gdy w
wane. Analiz y chemiczne ekstra ktu kwasowego (ln . HCI) wykaza zachoły, iż
z próbki · natura lnej przeszło do roztwo rów około 8% całej zawart
ości
glinu, podcza s gdy z próbki podgrz anej do 550· C już około 58"/.
(J.
Ryszka, 1971). Podob ny wzrost podatności na ługowanie po podgrz aniu
próbki
wykazują inne składniki chemiczne, jak potas
(z 2Z"/. do 45°/.) i żelazo
(z 65"/. do 89"10).
Chemi czna analiz a ryczałtowa minerałów· ilastyc h wydzi
z omawi anego tonszt ajnu potwie rdza omaw iany charak ter fazowy elonyc h
: W porówna niu do minerałów ilastyc h z poziom u morskiego i gleby wykaz
ona wyższą zawartość glinu, krzem u, a także wody międzypakiet uje
Mniej jest natom iast potasu i magne zu, aczkol wiek potas przewa owej.
ża i tu,
choć w mniejs zym. stosun ku, nad sodem i wapien
iem. Badan ia petrog raficzne skały ilastej tworzącej przero st w pokładzie 610 kop. Milow
ice pozwalają wnioskować, iż materiałem genety
cznym tej skały był tufit
opadły bezpośrednio w torfow isko karbońskie.
Srodowisko silnych
sów humin owych doprowadziło do kaolin izacji osadów tufitow ych. kwanie jednak również fazy montm orylon itowo- illitow ej pozwa la na Istnie.wysunięcie następujących wniosk ów:
- materiał tufitow y był bogaty w alkalia ;
- alkalia te nie były wystarczająco intens ywnie odprow adzane
przez
zakwa szone krążące roztwo ry wodne.,
W ostatn im czasie otrzymaliśmy od geologów z Przedsiębior
Geologicznego w Katow icach próbkę tonszt ajnu występującego w stwa
pokładzie
węgla 712 kop. Grodziec (otwór nr 36). Tonsz tajn
ten okazał się
niach mikros kopow ych i rentge nowsk ich prawie monomineraln\II" badaą skałą
kaolinitową. Minerały kaolin itowe tworzą pseudo
morfoz y po okruch ach
szkliw a wulka niczne go i innych minerałach. Jedyn ym znaczn
iejszym
składnikiem tej skały poza kaolin item jest substa
ncja węglowa. Kwarc
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i mne minerały występują natomiast w ilościach śladowych - (poniżej 1°/.).

Kaolinit ten Wykazuje prawie ideamy
tury (fig. l, nr 5).
MmNERAŁY
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rLABTEZ POZIOMU BENTONITOWIEGO

Minerały ilaste z poziomu bentonitowego występującego w pobliżu pokładu 610 odznaczają się odmienną od _
o pisanych asocjacją mineramą.
Badania strukturalno-chemiczne nad minerałami tej asocjacji przepro-

wadzono w oparciu o 7 próbek pobranych z obszar.ów górniczych 6 kopalni węgla. Zasadniczym składnikiem fazowym tej asocjacji minerałów
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ilastych jest montmorylonit. Analizy rentgenowskie wykazały, izwystę
puje on, w zależności od miejsca pobrania próbki, w formie krystalitów
monofazowych lub w formie krystalitów o strukturze mieszanej z illitem.
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a w niektó rych przypa dkach nawet z kaolin item. Interp retacja
strukturaln a tych asocja cji minera lnych, ich skład . chemi czny drliż
własności
fizyko chemic zne podan e zosta!y we wcześniejszych publik acjach
(J. Ryszka, S. Cebula k, 1964; J. Ryszka, A. Zieliński, 1966a, b; J. Ryszka
Obecn ie ograni czono się " więc do przeds tawien ia dyfrak togram , 1970).
wzoró w stechio metryc znych wylicz onych z analiz chemic znychów oraz
(fig. 1,
3 - nr 6, 7, 8). Badan ia prowa dzone zwłaszcza na próbka ch
nie
wykazujących cech strukt ur miesza nych pozwalają
stWierdzić, iż faza montmorylo nitowa z karbon u produk tywne go GzW należy do typu
a więc diokta edrycz nego ' z izomo rficzny m podsta wienie m: FeHglinow ego,
w ilości
5--8°/1, MgH 16-18" /0, Fe2+ 1-0,5" /0. Jest przy tym charak terysty
czne,
iż podsta wienie hetero walen tne Mg i Fe2+
w miejsc e AlH nie zwiększa
ilości kation ów w oktaed rach, tak więc suma ładun
ków dodatn
liczen iu na oktaed ry komór ki eleme ntarne j jest mniejs za niżich w prze6, a ilość
kation ów w oktaed rze nie przekr acza dwóch na komórkę elemen
Powst aje więc duży niedob ór ładunków dodatn ich w warstw tarną.
edrycz nej, kompe nsowa ny przez jony sodu, a w mniejs zej ilościie oktai potasu . Ilość potasu w fazie montm orylon itowej jest zmien na wapni a
w zależ
ności od miejsc a występowania próbki i waha
się w granic ach 0,098 (kop.
Czeladź) do maksy malnie 0,214 .(kop. Radzio nków)
. Stosun ek Na: K waha
się w granic ach 3: l do l: 2, zaś stosun ek
Na: Ca w granic ach 4 : l do
3 : l. Izomo rficzne podsta wienie w warstw ach tetraed ryczny ch
wielki e i wynos i minim alnie 0,117, maksy malnie 0,222. Tak więcjest niekation y
międzypakietowe kompensują niedob ór ładunków
powstały wskut ek podstawień betero walen tnych, głównie w wewnęt
rznej warstw ie oktaed rycznej. Ze wzoró w stechlo m.etry cznych wynik a, Że niedob ór ładun
datnic h jest w warstw ie oktaed ryczne j prawie 4 do 1,5-kro tnie ków dowiększy
niż w warstw ach tetraed ryczny ch, 00 jest typow
e dla grupy minerałów
montm orylon itowyc h.
zawartość. potasu w badan ym montm orylon icie jest zjawis
korzys tnym z punkt u widzen ia prakty cznego wykor zystan ia kiem niebenton itu
karbońskiego w przemyśle, zwłaszcza w przemy
śle odlewn iczym. Potas
bowiem , zarów no ze względu na średnicę jonową, jak i niską
zdolnośC
hydrat acji, obniża cechy fizyko chemic zne montm orylon itu. Niemn
nak zjawis ko dużego niewy syceni a kation ami warstw y oktaed iej jedkompe nsowa nej przez międzypakietowe kation y wykazujące ze ryczne j,
. na większą odległość słabszą energię wiązań z pakiet em trójwa względu
stwarz a przesłanki znaczn ie łatwiejszego ich usuwa nia niż z rstwow ym,
minerałów
illitow ych, gdzie kation y międzypakietowe kompensują niedob
ór ładun
ków bliższych warstw tetraed ryczny ch. Tak więc omaw iany montm
orylonit po zastos owaniu aktyw acyjny ch proces ów ługujących powin
ien
uzyskać kation y potasu wapni a i sodu z przest rzeni
międzypakiet
sokie param etry adsorp cyjne wyma gane w proces ach rafinac owej, wyji.
Próbk i pobran e z miejsc poziom u benton itoweg o, w któryc h montm
oryloni t tworzy strukt ury miesza ne z illitem a nawet z kaolin item,
co
udowodni ono w badani ach rentge nowsk ich i fizyko chemic znych,
wykazują
dużą podatność na różnokierunkowe proces y krysta
lizacy jne materiału
macier zysteg o, jakim był tufit. Różnokierunkowe proces y krysta
zowej w poszcz ególny ch partiac h poziom u benton itoweg o zachod lizacji faziły prawdopod obnie już W trakcie sedym entacj i oraz na pewno w proces
ie diage-
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nezy osadów. Kierunki krystalizacji fazowych w poziomie bentonitowym_
zależne były zarówno od lpkalnych fizykochemicznych warunków panujących w zbiorniku wodnym czy też jego partii, w której następowała sedymentacja redeponowanego materiału macierzystego, jak i od charakteru
litologicznego osadów sąaiadujących. Sąsiadujące skały osadowe mogły
bowiem doprowadzać różne pod względem chemizmu i ilości roztworyzmieniające charakter krystalochemiczny materiału tufowego podatnegona przemiany_
Przedstawione uwagi gepchemiczne znajdują potwierdzenie i uzasadnienie w- dziesiątkach przebadanych profili litolOgiCznych z omawianego
odcinka stratygraficznego oraz w setkach przeprowadzonych obserwacji
petrograficznych - płytek cienkich zarówno skał samego poziomu bentonitowego, jak i skał sąsiednich (J. Ryszka, 1971).
MlNERAŁY
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Poniżej spągu pokładu 510 znaleziono w kilku miejscach (kop. Karol.
kop. Kleofas, -otwór -Suszec Stary, otwór wiertniczy Brzeszcze) odmiany
skał iłowcowych różniące się zarówno pod względem struktury, jak i jakości minerałów ilastych od znanych dotąd i opisanych odmian skał ilastych. Dzięki uprzejmości geologów z kopalń i geologów dokumentują-
cych wiercenia miałem możność przeprowadzenia badań petrograficznych.
i dokonania kompleksowych badań krystalochemicznych nad wydzielonymi z tych skał minerałami ilastymi. Wspólną cechą tej odmiany skał
iłowcowych jest obecność węglanu typu oligonit, syderyt, niekiedy dolomit występujących w postaci skupisk, często o formach oolitów. Barwa
skały ilastej jest popielatoszara, niekiedy z odcieniem zielonkawym, w
kop. Karol skała ta zaś wykazuje zabarwienie rdzawobrunatne pochodzące
od domieszek hematytu. Iłowiec ten w otworze wiertniczym Suszec Stary
przykryty jest warstewką tufit ową z zachowanym szkliwem wulkanicz-nym, kontaktującą bezpośrednio z pokładem 510. Charakter krystaloche-miczny tej asocjacji minerałów ilastych wykazuje, iż dominującym skład-
nikiem jest kaolinit o dobrze- uporządkowanej strukturze, zbliżonej niekiedy do dickitu. W mniejszej ilości (25 do 40°/.) występuje illit zbliżony
pod względem strukturalnym do muskowitu o typie 3-H. Dyfraktogramyrentgenowskie nie wykazują reakcji przemian fazowych tej asocjacji po
podgrzaniu próbek do 550 0 C, a tylko niekiedy, jak w próbce z kop. Karol, zanikają refleksy kaolinitów, przy czym nie powstają inne refleksy
Nr 1 - poa:f.om lDOihIIt1 fPOUnh + !IJ.lk + 'Chl~); Nr 3 JI1,eIby łJl4gm.anowe (kaoUłlłt + WJ.t + chkJryt); Nr -4 "tIODI:rJtaJn fi: itop. Mi10wiee (klaoliDbt + IDICII1'tmoryd.oaLt):
'N r •
ben40ntt oz kop. MHowb (mCDł:imorylon1t);

Nr ., -

bmxtaz~;t

z kop. <bon6w

+ Wit);

(molltmOl.")'loD!t

be:Dtonit z koD. 8o&now.lec (mantmorJ'lomt + Ulit
fłoWliec CX)HtoWy z kop. Karol (kaoUbti • .iOł); 'Nr' ao - Uowiec ooUtowy S .kop, ~

Nil" • -

+

iII:aOłiIDilIt) ; Nr 8 -

iN!!." 11 -

.marittle borizaD (kaoUInite

+

+

chlorlte);.

oIIli.ne

Chorzów

dlli.te

N,r • ~ 8O'1.lI: (kaoLlont.te + tllite + CIblcr1te);
Nr .. - .tIorI8tein fl"om. mioe Mł.lowice (k:aoM:nite + montmorUlaIl1te): Nr e - be:ntoDlte łra::n mkle lM1kw.lice (maotmor.w.O~A;"""Nr

(mOInIlIm

.

eo.nowtec: <
ootite olayatone
Nr alt _

!lllOe)

.,

-

bemoDite

mo ~~~

.

from
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+

młne

from

bentOlhlte from mme

iWte + JI:IaoUnJ.te); Nr • Ka:rol

(keoH:IIM:e,

Wl,te);:

ooUte cJayWlbcme fl'om mme Kleof. (kaoImf,te

+
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wskazujące

na powsta nie nowej ·f azy o typie. warstw owym. Dane
ze stwier dZony mi w badan iach DTA wysok imi tempe ratura mi te wraz
ksylac ji kaolin itu (temp; 570 0 i 59.5 0 C) pozwalają stwierdzić, iż dehyd roasocja cje
minerałów ilastyc h z omawi anych odmia n iłowc
ów · oolitow ych występują
w postac i miesza niny krysta litów monof azowy ch (fig. 2 - nr 9,
10). Tak
więc zarów no własności petrog raficzn e, jak.i
cechy struktu ralno- chemi czne minerałów ilastyc h, występujących w · iłowcach oolitow ych
poniżej
spągu pokładu 510, wskazują na odmie nne warun
ki środowiska fizyko chemicznego, w którym tworzyły się te osady. Towarzysząca tym
'o sadom
·działalność wulka niczna nie wydaj e się być jedyną
. przyczyną powsta nia
takiej- petrog raficzn ej odmia ny skał oraz krysta lochem icznyc
h cech minerałów ilastyc h. Z działalnością wulkaniczną
wiąże się bowie m również
powst anie odmia n iłowców benton itowyc h i tonszta jnów. Wynik
a z tego,
iż w wypad ku odmia ny iłowców oolitow ych
na zmian y warun ków śro
dowisk a sedym entacy jnego musiał wpływać jeszcze ' inny czynni
k, np.
krótkotrwała zmian a klimat u. Taka zmian a
klimat u mogłaby uzasadnić
fenom enalne .zjawis ko, jakimi są poldad węgla 510 i wygtępujące
pod
nim iłowce oolitow e. nie stwier dzone dotąd Vi innych poziom ach
stratygraficz ych karbon u produk tywne go w Górnośląskim Zagłębiu Węglo
wym.
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lO3e4J PLIIIIKA
ICPHCTAJIJIOXJfMUImCKUE CBORCTBA rJlHHlfCTLIX MHHEPAJlOB

IiPO.l{YK1'HIIHoro ICAPBOJIA llEPXlD!CUJIE3Coro YrOJILHoro JlACCERHA
PC310Me

c ~ JiJ}"ieBD C'I'JlYK1'YPSD-XJrMIt'iecKHX C':Bo:ItcTB r.1lllll1lCTJ.IX MHHep8JJ.OB npO.lU'.KTBBBoro

xap60ua BcpmecB'JIe3CE(jro "yrom.Boro 6a,cce#pa nPoBC,D;cau KOMnJlaCBlrlC H~OB8.HlU.
·YCTIJIOBJIeJio, 1[TO r.lllllllE'n.le MlCHep8JIW apnrrontroB MOpCDX, opec:HOBO,u;m.IX R rnyOOIo:&O,lJ;HLIX ropH30HTOB OTJilAaloTCJl O,l(HBUOBLIM C01IeTaHBeM CMe.III8lIBlioI crpyxtyp n.oJIlDDttltlLtIHT-XJIOpn. rJDta:Bcme !.omepaJIW apI1lJJ.JDiToB, 06pa.3Y1OII(BX IIpOCJIoAJar B yrOl'UoBlrlX
DJI:aCT8.X (tonstein), COCT8.BJJJDOT BJIJi CMeJIIaBB)IJO crpyrrypy DO.1IJDIHT - MOB1M.OpJtJmomtr,
'lIJIH MOBOMltRep8JI&HyJO

4jJa3y

IaoJIBlntra.
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J6zef RYSZKA

CRYSTALLOCBENUCAL PROPERTIES OF CLAY MOCNERALS OF THE
PRODUCTIVE CARBONIFEROUS IN TBEUPPER SILESIAN COAL BASIN
Summad"Y

00mpIex ~_ has · been made in m<\"" .to reoogni1Je the sInl<!tuml and
chemical properties of clay minerabl found In the productive Carboniferous of the
Upper SI!-. Ooa!l Beln ........
Ill; b:as been _bained that ilhe clay _als o::cumng In alaystanes <>f the
man"e. fresihwater .alD.d sall har_ ...........a a.n iderutd<:aJ. -..tion of mixed
~ kaallnllte-lililOle-<:b'kirll'te. Clay _ l i b f.rnm tbe clayst,cmes. whieh make
~ In ooaJ. ."""'" ('l'ooSte'in). p:odude either a mJiJOeOCl ~e keoliini1;e-mQ]/mClrillnnaole. <liI' .. mllllliOllIll!neal pilese of koollnilte. At .. ~ure of about
55O"C a lPh ... e change from kaolintte ltawards the structure of cblorite takes !place
ill rthe ~ of mboed s1:ruclures men>tlmed abwe.
Clay mlnonis that _
at rthe ben_te I!nttz<m are 'characlllrized by a struc. tura.1~ """,!.abIUty. d~ l1PJD sampling fIiIIe. Tb.... .tba-e are found
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here DlOl1OCrytI'tlalllne montm orillonl te phases and miX'ed structur
es mon~illonite~
-iLli1le, or ....., ""*'_te -tilJ1le ..Joaia llallite . TlIe spe'Cif1~
strucru n.I-che mical
cha.ract>er of Ithe <Ja<boIleeirous mon_ llooib e e""",1n ed ~ been detennl
ned.
Clay minera ls of 'the oollte claystones, found to oocur bellow
ooal
seam
al0,
dIo~ tbemse lvea by 1111 .......,
--., _
of mooop h_ 'CrYBIaIlIteB of
ami im1le ~ ,lD lDIUSICOVite a..-H. llt !>as 'been <IBCe1'Ia
ilned
ofbe basis <If the
~
~ea1;ures of clay minera ls 1iod on the re3\l11B of
pel:rqgrapbd.clal ~ oif the clay Il'OOk: varietie s
malti,<li lied eibove that ·t he
verie\le s 01. :tIbe ~ bel>tXlIUte daiYBIales _
of 1klosteDI are related ,l D 'the sedimentation of tufltite recrystallizme. howeV'er. under various facial
oConditions. The
fOIm8llion of 'lbe oQIl1e ol6ys;tm es liS mart ~ nhted
·lD a 9iJ<Jrot-<laota<lg chailge·
ill clJ!m8lte.
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