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Warstwa chalcedon owa w dolomitach
z kopalni Bobrowniki-Blachówka
W czasie pdbierania p~óbeik do opracowania mineralogiczno-,petrog,raficmego dolomitów z lkopalIni Bo'brdwniki-J3lachówka (T. KapuścińskI,
A. Kopiec, 119710) natralfiono Wśród doloDJ.iltów uważamydh za di.ploporowe
na ca 5 cm warstewkę zwięzłej skały krzemionkowej o Ibarwie Ibialokremowej, wyrr-aźnie odtg:ranic.zającej się od otaczającego ją dolomitu (ta:b1.. I,
.fig. 2). Na powierrohru. tej skały 'zao!bserwowano oktrągł-atwe skupienia,
przypominające 'Szczątki or;gan,ic'me, łk:tóre na podsta·wie wstępnych badań
mi!k'roSktopowych dkazały się szczątkami dilplopor i 19ieł gąibek, 'za:kolIlserwowanymi w ~eIl.u ikTremiolIlkowym. To stwierdZ'enie skłoniło autorów do
przeprowadmnia szczegół'owyc!h badań tej warstwy.
Występowanie łk:O!I1Ikrecji ·i wa.tt'Stw ik;r,zemiOOllkowych w dolomitach xegionu śląsko-lkraikOlWslkiego 2lllOO.ie jeSlt ·oId dawna. Obecność większych slrupień utworów Ikrzemi<OIlllrowyc!h w dolomitach świadczy o przydatności
przemysłowej dolomitów oraz wiąże się z ich genezą. Wpływ krzemiooki.
na tec'hnologicme własności dolo.mitów jest dwojaki. Z jednej str'o!Ily krzemio.nlk'a wchOdząc IW reakcję z Oa i Mig powoduje obniżenie temperatury topliwości dolomiWw, 00 nie jest 1l'Z'ec'zą wslka.zaną d!la dolomitów
Sliosowanyclh jako. materiały ogniotrwałe, z dr.ugiej strony - w ttmllperaturze s:pielkania wią~ąc woliny CaO powodU'Je większą odpornlOść na hydratację wypalonego dolomitu. Ustaleni'e !form występowania wolnej ikrzemilOniki w ddlomitach jest więc wa'Żne :zaraw.no z ipun!ktu wiJdzenia nauki.',
jak i poolktytki.
K. Smul:iJkowski ~H}I4'6) omawiając dolomity z ImleliJn.a wspomilIla
o występowaniu w nich <utworów \k1rzemionllrowyX:h, wś~6d których wyrómia dwie odniiany. !PierWsza, !którą ak:reśla jfillm dolorrtiJt zsylitfikowany,
2lhudowa:na jest ze Skupień a-omIboed·rÓW doldmittowych, spojonyoh masą
kwarcowo-chakedonową. Charalkterystyczny jest zupełny brak w niej
spoiwa łk:alcytdwego. Drugą .odm;i;anę stanowią owarlne ikOrIllkrecje ikrzemieni, zbudowane 'z bezładnego agll'ega tu chalcedon.b-wego o strulktuTze !kryptokrystalicznej, ·zawierające wros1iki minerał-Ow manganowych i .rzadlko
ziarenelk dolomitolWycl1. Brak ,resztelk pierwotnej skały wapiennej w otaczającym lkiOlIllkrecje ikrzemionlkowe dolomicie Skłania aultora do przyjęcia,
że utwory ikTzemionlkowe powstały po zakończeniu procesu doloinityzacji.
Syli!flkacja, zdaniem auiora, miaqa miejsce w ,gotowym, jaik pisze, doloKwartalnik Geologiczny, t. 14, nr 4, 1970 r.
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micie w okresie caJlkiem późnym, gdy dolomrtzostał utleniooy i zawierał
skupienia tlenków manganu, powstających, jak 'Wiadomo, w !końrowych
etapach u'tlenienia. Intensywność i warunki sylifiJkacji !były jednalk przy
tworze:niu()lbu wydzielonych przez autora odmian różne. W ipirzypadJku
zSY'lifiJlmwanego dolomitu ikrzemionka wyparła 'tyliko spoiwo kalcytowe,
nie naruszając rom.'boedrów dolomitowych, natomiast w procesie tworzenia iknemi€!ni. objęła ona całą masę skalną łwgując również dolomit i wytrącając w Jego miejsce Ik:riemionlkę chaloedonową. Źródła !krzemion!ki
dopa'truje się autor poza S1ka.łą dolomitową·
IS. Sied[eciki (1.91521) opisuje występowan,ia ikrzemieni wśród dolomitów
okolic Chrzanowa. Stwierdza 00, że wykształcone są one w tym rejonie
w formie tPlackowatydh soczewetk o zmiennej 'Wielkości - od kilku dO'
rkililwnastu ctn - oraz warstw ikrzemionikowych. Au'tor zaobserwował, że
rozip:rzes:trzeniel!lie Ikr21emieni: ma p~zede wsz)'lstlkim charakter horyzontalny; IW mniejszym na'tomiast stopniu występują one w profilu p'ionowym. Na 'tej podstawie sugeruJe on, że p'oziomy !krzemieni mogą stanowić
;poziomy przewodnie dla dolomitów diploporowych. IW niektórych krzemieniach autor dbserwował szczątiki oI1ganiczne, jednak ze względu na
-zły stan ichzaohowania nie przeprowadzN identytfikacji paleontologicznej.
Odnośnie do igenezy nie zajmuje jednO'znaeznego stanowiska. Nie wykllucza jednak, że m01gą one ibyć pochoozenia o~ganicznego.
S. Sliwiński (1969) w obszernej dysertacji dotyczącej dolomitów obszaru śląsko-ikmkolWSlkiego przedstawia na podstawie pl'ac właSnych
i swoicih poprzedników dotychczasowy stan wiadomości, dotyczących występowania krzemionki w wapieniach, dolomitach oraz marglach wapienno-rlolomitycznych morSkich utwoTÓW triasówych Itego regionu. Au1tor ten
stwierdza, że obok krzemionki związanej w glinokrzemianach, takich
jak minerały ilaste, ih.ydromiki i :glaukonit, występuje ona ;również w formie buł krzemiOIlikowych, impregnacji ohalcooonowydh Otl'az wrostków
kwarcu au~ i terygenicznego. Autor podaje, że !Il.ajwi~ksze koncentracje
buł krzemioIllkowych występują w wapieni!ach dolomitycznych i ddlomitach dollllego .j środkowego wapienia muszlowego. Swoiste horyZOlIllty tych
utworów obserwował on 'w bogatych w iaunę wapieniach i dolomitach
diploporowych. WSkazuJe 'to ;zdaniem autora, 'że źródłem krzemionlki !była
foralkcja organ.Qgemczna, !która u'l€!gław czasie dia,g enezy osadów rozpuszczeniu i przemies:lJCzeniu w skalle.
E. GÓl"eoka f19(7) omawia występowania krzemionki w id()lomitach
kruszconośnych niecki bytomskiej. Wydziela 5 typów form występowa
nia krzemionki: ikonikl'ecje cha1lcedonowe, sferolity cihakedonowe, gwiazdkowe Skupienia ikJWarcu IW porach dolomitu, żyliki Ikwal"OOwe ora-z kwarcowo-węglanowe towarzyszące sfalerytowi. Autorka ta uważa, że występu
jąca w dolomitac!h -w dlna \kIrzetmionika posiada na- turę synJgenetyczną z dolomity~cją, a poszc-zególne jej -oldmi,any pOiwstały w ,rezultacie 1'Iel.krrystalizacji skały 'W tralkcie dolom:iJtyzacji. J'ej zdaniem wyjąteik stanowią tyliko
drobne wydziellenia k1Warcowe i kwa·I'cOWo-węgIanowe w paragenezie ze
sfalerytem, które uważa za pÓŹ)niejsze. Wamym stwierd.zeniem ,tej aolltorlki
. jest wykazanie wyil"B.ŹTIegozwią:z1ku międ-zy rodzaj€'Ill'krzemionlki a typem
dolomitu, IW którym kirzemilOtnlka występuje.
tZ przed!stawionycll wyżej IWY'Pówiedzi au'torów wynilka, że formy wy·stępowanialkrzemion!ki IW dolomitach regionu śląslm-łkralkoiWskiego są
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;róŻ!ne. Najt'zęściej występuje' ona w d'ormie ibuł cihalcedonowych sferolitów, rzadziej warstw. Odręlbną jej grwpę stanowią żyłki i druzy kwareo-

we. W wielu przypadikach rozprzestrzenienie utworów krzemionikowych
jest horyzontalne, 00 stwarza możliwość wykorzystania ich do ikorelacji
,stratygiraficznej (S. Sie1dleciki, 1'9,(12).
Stosunek czasu wytrącania się ik,rzemieni do okresu 'tworzenia dolo.mitu jest różny. Z przedstawionych opisów należałoby sąld:zić, że WŚI'ód
występującej w dolomitach ,wQlJnej ikrzemionki wydzielić można zarÓW!no
jej oldmi!any syngenetyczne, jak i €pLgenetyczne w stosunku do dollo!mity;,zacji, a takż,e powstałe przed okresem dolomityzacji w czasie sedymen'tacji
wapieni.
Co d.o pochodzenia ikrzemioniki wypowiedzi aut.orów niesą jedn.oroaczne. Brak, na ogoÓł zachowanej fauny krzemionkowej w Idolomitach ,Skłania
,autorów do przyjęcia jej źródła poza skalą macierzystą (K. Smulikowski,
1'94?; E. Górecka, 191(7). Niemniej z pulblilka'Cji IS. Siedlecldeg.o (1'95Q) oraz
;S. Sliwińskiego (1969) można wnio~kować, że krzemionkę dostarczyć
,mogły również za:wa'rte w wapieniach szczątki organiczne.

•
Bróbki do badań pobrano zarówno z samej warstwy c'halcedonowej,
jak i z występującego w stropie oraz ISpągu dolOImitu. IPróblki p<Xld:an.o ba,daniom miikmskopoWYffil i chemicznym. Wyikonano również analizę ter;,miczno-różnicową

TAR.

Badania pa'leont.ologic2Jne szcząrt;ków organicznych dostrzeżonych
w waTstwie chalcedonowej oparto na materiałach zawartych w pracach
·W. Gothana i H. Weytlanda '~195i4J) oraz Cz. Pastwy-Leszczyńskiej' i S. Ś'li
w'ińskiego

(,1'9160). ,
minerałogic:zno-chemiczna

doDol.omit diploPQrowy
..()taczający warstwę cihalcedonową przedstawia Skałę ibarwy ikremowożół
tej Q telk:stu,rze m:iikropoxowatej, miejscalmiZlbi'tej. Na jej powierzchni wl,doczne sążyłiki kalcytu .oraz smużysto ułożone tbrunatneSkupien1a tlen,ków żeła'za i 'Sza:oocza·rne ilenJków manganowych.
!Po(l mikroskopem dolomit ten wyka,ruje struikturę niejeoo.olitą, .o wiel)rości :ziam od 0,05~0,'6, mm. Główny składnilk tej sikały 'd.olomiJt występuJe w ziarnach przełWaźnie iksenomol'lfiicznych, rzadziej idiomonficz:nych Q wielikości 00 O,05,-:-O,2 .mm. Na szeregu ziarn !dolomitowych dostrze;ga się skupienia ,getytow()o'oIłimon,iItO'we, ,różnie realgując-e na światło spa:la,ryzowane. /Genezę 'tych wodzian'ów 'ż'elaza nale:hałOlby wiązać z z,eIlazis-tym wzglęldnie anlkerytowym clha'rakterem IdoliOmitów, które uległy lUt1e.nieniu. Do wypQwiedzenia taikiego wn'ioSku uprawnia nas wykazana
w analizie chemicznej I(italb. :1) zawarttość .Fe2+ o/bokFe3 +.
:D['ugim co dO' ilości ,w !badanym dolomicie sikł,adnikiem jest kalcyt,
.który również bY'Wa polkryty wodzianami żelazowymi. Na wie/lu jego
,Qsobniikadh zauwawno p~lisyiJ1otetyczną budowę bUźniac.zą. W obrębie nie;których ziarn ikakYitu występują skupienia dQI.om:i:tu w formach wskazujących na :proces wypierania ikalcytu lP'rzez ten mln.'erał. Ziarna id.olomrlm
-uikładają się tuIWzdłuż płaszczyzn najmniejszej spoi:stościziarn ikalcytu.
Z obecnościziam dolomiJtu, 'tkwiąc-ego IW ika1Jcycie, jak również z rezydual~nych fOil"ID !kalcytu w :Większych sikupieniach dolomitu można sądzić, ż·e
1Q

C'iharalkt,e,rystyika
m i tu ikontalktując€!go z

warstwą challcedonową.

i

Warstwa chalcedonowa w dolomita'ch

681

Tabela 1
chalcedonowej oraz wyliczonego z analiz
składu mineralnego

Zestawienie analiz chemicznych dolomitu i

skały

Skład

chemic;z:ny

Dolomit

I

% wag.

Si0 2
Ti0 2
Al 20 3
Fe203
FeO
MnO
MgO
CaO
CO 2
H 20
Zn
Pb
S

2,12
0,05
1,06
3,64
1,60
0,70
15,75
31,50
42,84
0,69
0,13
śl.

I

Suma
CaO
MgO
Stopień

I

Skała

równo mol.

% wag.

352
5
105
228
220
98
3920
5620
9750
384
20

78,20

chalcedonowa

I

równo mol.
13090

-

-

0,20
2,05,
0,40

20
128
56

śl.

-

2,60
7,70
8,68
0,20
0,04

625
1375
1972
111
6

-

śl.

-

śl.

śl.

-

100,08

20702

99,94

17383

1,43

2,20

0,41

0,31

dolomityzacji

MgO
MgO+CaO

Ilościowy skład mineralny w

% objętościowych

Dolomit
Kalcyt
Getyt
Chalcedon,
Minerały manganowe
Minerały Zn
Minerały ilaste

Dolomit
79,81
14,25
2,20
0,87
0,48
0,19
2,20

Suma

100,00

Skała

chalcedonowa
14,40
8,65
1,26
75,17

0,06
0,46
100,00

skała ta :utworzyła się w wyn'iJlm dolomi!tyzacji wapieni. W mikroszczelinach i próżniach skały stwierldza się również ikalcyt, który xóżni się oid
poprzednio opi'saneJgo ,grulbszym uzia,mieniem owiellikości '0,5-+-0,'6 mm
i 'zupeŁną świeżością. Karlcytten <uważamy za kalcyt II generacji, który
mógł wyikrystaiizować po całkowitej diagenezie, a nawet po uttworzen'iu
się warstwy chaUcedonowej.
I<wartalnik Geologiczny -
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W opisywanym dolomicie dostrzega się rzadkie skupienia !krzemionkowe, głównie w poS'taci chalcedonu, nie można przy iym w)1llduczyć J:ównież ziarn .opalowych. Zauważono też ciała izotropowe o współczynniku
zabamania świa:t~a 1,5'5,2 (± 0,003). Ciała te nie są 'Więc opalem, ale moQgą
być jakimś ż'e1em glino!krzemianowym. N a obecność takiego ,żelu wska,zuje
analiza chemiczna (tab. 1), w której wykazano ponatd '10f0 Al:tOa oraz
znaczmą Hość H 20.
W lSąsieB'Z'twie 'WalI"8twy chalJ.eoedonowej dolomit staje się bardziej gru~
boziamisty. Stwierdza się ll"ÓWlnie,ż więlkszą ilość getytu, kalcy1:u II generacji i challcedonu.
Z analizy chemicznej i(ta'b. 1) wynrka, że !badany doLomit ma charakter
żela'zisty, na co zwrócono uwagę przy opisie mikroskopowym. Oharalkterystyczny jest w nim niski stosunek MgO do ,CaO, który jest daleki od
istniejącego w do1omicie sensu stricto. Slkład chemiczny !badanegodolomitu u:prawnia dostwiertizenia, 'że dolomit ten j,est dolomitem wapiennym z pewną ilością sulbst,ancji glinokrzemianowej. W)1Ika,zana 2lawairtość
Fe2+ wslkazuje, 'Że iFeCOa 'zaistępuje izomorlowo MigCOg, a .002 został wykazany w talkiej ildki, że całlkowicie może on związać tlen'ki Ca, Mg i Fe2+
na węglany. Na uwagę zasruguje obecność w badanym 'Cloldmicie Zn przy
ślaaach sia,rlki, co wska'Zywałolby na jego węglanową minerallizację.
Ch aTa ik: t e rys tylk a min e r a logic z:no-ch emic zn a wa r_
s t w Y c h a l c e d o n o w ej. Makroskopowo skała posiada barwę biało·
kremową i teksturę zibiitą. Z kwasem sOlnym reagujesła'bo. Na powierzchni widoczne są okrągławe :Skupienia wielkości od 2 do 10 mm, nadające
skale struiikurę gruze1lkowatą ('tab!. 1, fig. 2).
Obraz rrllikPolSIkop:owy tej skały jeSlt Z'łożony. Na !pierwszy plan wysuwają się Skupienia chalceidonl()lWe, w których z łattwośc:ią dopaJtrzyć się
mo·żna pseudomorfoz po pewnych ol1'lganizmaoh. Nieik'tóre z nich zachowały się w stanie :b ardw dofbrym talk, że Ibez trudu moŻina było ,wyrÓŻnić
w nich rddzaje organizmów.
WŚl'Od obserwowanych w szli!fach cienkich szczą:bkóworganicznych :nie
budzi wątpliwości obecność igieł (gąbek I(tab!. I, fig. 3 itahI. II, .fig. 4 i 5).
Wykazują one formy prostych lu!b zagiętych pał ecze!kz widocznymi
w przekrojach poprzecznych Ikanalik:ami ('ta:!lI. II, tfig. 5). Posiadają one
wiellk<>ść od 2 do 5 mm.
Drugim rodzajem skamielin . są szczątki glonów Dasycladaceae (taibl.
ITI, fig. 6 i 7 i tabI. W, fig. "8 i 9). WY'kaZliją one w obrazie miikróSkqpowyro charalkteryst)1lC2lDe podłużne [Ol'my cylindryczne, miejscami · ślepo
zak:ończone ('taJbl. Ilil, fig. 6). Na powierzchni ich :zachowały się male pory,
przeważnie Tozmieszc'z one w równoległych pasach, ,rzadziej bezładnie
(ta:bI. m, fig. 7; 'ta/bl. IV, fig. 81)', które należałoby u wa·żać m ślady \kanałów gałą'ZeIk. odchodzących od Komórczalka centralnego. W:nętrza g!lonów
są wy:peł;nione przeważnie Ikryptolkrystaliczną krzemionlką ohalcedonową,
wśród którejzaiChowa-ła się jeszcze substancja, węglanowa, !na tomias't zewnętrzne

otocZJki

wypełnia

z

lI'eguły

chakeldon (taJbl. lIV, rfig. !9i).

Niemożność wypreparowania z twardej sikały krzemionkowej szcząt
ków organicznych i Oiparcie z ikonieczności ideiIl'tyf:iJk.acji paleon'to1Cl1giczm.ej

jedynie na podstawie obserwacji ich przelkroJów w płytkach cienlktch nie
pozwala nam wypowiedzieć się w sposób pewny o przynależności il.'odzajowej pos2iczegółnych fragmentów glonów Dasycladaceae. Z pI'acyS. Sied-
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leckiego 1~1952) wyniikałiolby, że w rejonie tym formą chairakterystyczną
jest Diploporaelegans.
iW wo'lnych prrestrzeniaCh między poszczegó1nymi :Skupieniami cha'lCOOOIllU występują w postaci drobnych rezyduów dolomit w21ględni:e kalcyt 'I generacji.
Anałiza chemic:zm:a {ta:b. 1) p-otwierdza opis milkroskQPowy. Gł'ÓWlnym
składnikiem jest ik.r.zemionlka:, o!kreślona pod mikroskopem jako chalcedon.
Obok chalcedonu występują węglany w po.gtaci dolomitu i ka,lcytu.
W podrzędnych ilościach oznaczono
tlenki żelaza. Na uwagę zasługuje
obecność Zn i nieznaczna ilość substancji glinokrzemianowej.
N a podstawie przeprowadzonych
............ l.---- . /
badań mikroskopowych i chemicznych skałę tę należy uważać za skałę
chalcedonową, dla której źródłem
krzemionki były przede wszystkim

~

\~

igły gąbek.

1/

Opisany dolomit wapnisty oraz
skałę chalcedonową poddano anali- .
I
zie termiczno-różnicowej. Wyniki tej
I I
I
analizy przedstawia fig. 1.
Krzywa termiczno-różnicowa doI
lomitu charakteryzuje się obecnością
typowych dla dolomitu dużych efektów endotermicznych (780°C i 900°C)
oraz małego przegięcia endotermicznego (380° C) i egzotermicznego
i"
~
(600°C). Charakter "pików" związa- 2
nych z rozkładem dolomitu (780°C
:v
i 900°C), przejawiający się znacznym
wydłużeniem "piku" w 900°C, oraz
"piku kalcytowego" dowodzi obecności w badanej próbce obok dolomitu
również wolnego kalcytu. Potwierdzają to także badania mikroskopowe
i chemiczne. Egzotermiczna reakcja O
l{lf!o
przy 600°C pochodzi z utleniehia Fig. 1. !Krzywe TAR .dolomitu (1) i skały chakedonowej (2)
w czasie prażenia FeCOa, związanego
izomorficznie w d olomicie. Endoter.'IlAlR cur'ves of dolomites (1) ·a nd
of chalcedonicrock (2)
miczne przegięcie (380°C) wynika z
odwodnienia getytu.
Krzywa termiczno-różnicowa próblki z warstwy challcedonowej wyikazuje podobne jak w przy!padJk::u do:J.omi'tu ,e fekty 'termiczne, a'le o znacznie
mniejszym natęż€'I1i:u. Dowoidzi to tego samego cha.raikteru zawartych
w niej węglanów i domieszeik mineralnych.

I

I

I

"-

V

*
W łomie BoIbrowniiki...Blachówka w dolomitach di:plqporowych o charakterze w.apiennym stwi:e~dzono występowanie wa'l'stwy ch:alcedonoiWej.
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W warstwie tej w)f>kazano obecność igieł ,gąlbek oraz zsyli:fikowanyoh dtpIDpor.
Badany dolomit okazał się dolomi't em wapnistym {) znacznej zawa·r tolŚci związlków żelaza. Pewna ilOść 'żelaza związana jest i,zomorlicmie
z węglanami mag;nezo()w<J~wapniowymi, resita pooholdzi niewątpiliwie
z u1!lenienia· tych węgilanów lIla wodziany lu:b wodor·otleniki żelaza. Z przeprowatlzonych oIbserwacji mikroskopowych nal€'Żałoby wnimlkować, że badany dolomit powstał przez dolomityzację wapieni, co wskazuje, że dol~
milty diploporowe mogą w pewnych przypadkach tworzyć się 'PodObnie
jalk dolomity ik':r:uszcOlIlośne.
.
ObecnOlŚĆ wa·rs'twy ch a'ked<Jnowej, powstałej głównie z~gieł .gąbek,
wśród dolomitów wskazuje na pewną przerwę w tworzeniu się dolomitów,
w czasie której zaiStniały warunki sprzyjające dla rdzwoju gąbek, które
dosta~czyły wo[nej IkrzemionIki. Krzemionk'a ta przentkała do otac, zających
skał węglanowych, zsyllifilkowala ,glony, konserwując j' oonocześnie ich
pierwotną Ibuldowę.

iPewne zawartOiŚci Zn za,rawno w dolomicie, jak i w warstwie oh alce- .
donowej, pr.oporcjonalne do ilości zawartego w nich dolomitu, ora'z Ibrak
oznaczalnych i1Dśd siami wska~ują, że pierwiastek ten stanowi domies2Jkę
izomorficzną w węglanach magnezowo-wapniowych.
W 2lakończeniu pra'gniemy złożyć seriClecme podziękowanie /Profesamwi dr<Jwi Janowi iKuhlowi za dyskusję i oenne uwagi dotyczące niniejszego opracowania.
KatOOra Geologii Złóż Surowców !Mineralnych
Politechn:J;ki SląskiElj
GliwIce, ul. Katowicka 2
Nadesłano dnia 4 ma'\"lCII 19170 r .•
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XA~OHOBl,rn: IIJlACT B~OJIOMHTAX KAPbEPA BOBPOBHHKU-B.JIHXYBKA
Pe3IOMe

B

TPHacOBblX ,n:HIIJIOnOpOBbIX;o;OJIOMHTaX B KapDepe Bo6pOBHKKH~BmrxYBKa OTMC'leHO JaJIe-

raHlle Xa.JI[(e,n:OHOBoro IUIaCTa, B KOTOPOM 06HapYJICeHO HaJIJIt[He Hl'OJI ry60K, a TaIOKe OKpeMFieHHbIX OCTaTKOB BO,ll;OpOCJIeil:

Dasyc/adaceae.

HaJIJIt[He 3Toro IUIaCTa B ,lI;OJIOMRTax yKlI3MBaeT Ha. on:pe;n;erreHllhID: nepePbIB B npo~ecce HX
o6paJoBaHllll H Ha C03,ll;aHKe YCJIOBHi!:, 6rraronpIDlTHbIX. ,lI;M PaJBHTIDl ry60K. KpeMHe3eM, o6pa30BaBIDJUtC1l npH paCTBopeHKH ry60K, npOH}[Karr B OKpYJICaIOID;IIe Kap60HaTHhle nopO)J;bI, O,ll;HOBpeMeH'HO nO,ll;BepraH oxpeMJIellmO cO,ll;epJKalI(Hec1l B IiHX BO,ll;OPOCJIH.
IIpOBe,ll;eHHhle MHHeparrOI'll;'{eCKO-XIlMH'!eCKHe HccJIe,ll;oliaHrul: ,ll;OJIOMRTa nOKa3aJIH, 'iTO OH
HMeeT H3BecTinIKoBO-)KeJIe3HCTblli xapaKTep. ~OKa3aHHoe BbICOKoe COOTHomeHKe Me)K,D;y Ca H

Mg

nOKa3bIBaeT, 'iTO OH 06pa30BarrCH 3IIHreHeTH'IeCKH, TaK )Ke KaK PY,ll;OHOCHbIe ,ll;OJIOMIITbI.

·Tadeusz .KAJPIU\SOlNS'K:ll, Aleksandr'a idICHON
CHALCEDONY LAYER IN DOLOMITES FROM BOBROWNIKI-BLACHOWKA
QUARRY

Summary
A chalcedony layer has been f·o und to occur in the Triassic diplopore d-olomi'tes
in a quarry at iBohrowniki-Blach6wka. The layer reveals spongespicules and silicified e:l'g ae of Dasycladaceae.
The presence of thiS layer in dolomi tes points to an interruption in sedimentation and to fa'Vouraible conditions for development of sponges.
Silica formed .as a result of sponge dissolution penetrated ·the surrounding earbonate Iroc'ks and silidfied the algae deposited in them.
Irt results from the mineralogic-chemical a,n alysis of dolomite that this rock
is of oalcium-ferruginous nature. The Ca-Mg ratio proves that the dolomite has
been formed epigeneticaHy, like ore-bearing dolomites.

TA>m..rCA I

Fig. '2. Skalachalcedonowa 0 charakterystycznej strukturze gruz'elkowatej. 'W d.olnejczc;:sci widoczny dolomit, wyraznie odgraniczajllcy sic;: od skaly chalcedonowej. 'Zmniejszenie 2 X
Chalcedonic rock revealing characteriostic nodular structure. 'In the lower
pa.r't a dolomite fragment may be seen, distinctly distinguishing from the
chalcedonic rO'Ck. lDimin. X 2
Fig. 3. lSikalla cha1cedonowa. W dolnej C'zc;:sci Izagic;:ta palecz'ka igly ·gllbki Cl). Obok
niej widoczne fragmentyzsy>lifikowanychglonow Dasycladaceae (2) z zachowanymi sladami kanalow galllzelk. 'W·olne przestll'zenie wypelnia chal·cedon gru'bolkrystaUczny. Nilkole skrzyzowane, pow. 80 X
Chalcedonic rock. ITn the lower part .a Ibent rod of sponge spicule is visi:ble
(1). ThIs is accompanied. by fr.agments of silicified algae Dasycladaceae (2),
showing preser'vedcnannel of twigs. Free spaces are filled with coarse-crysta'lUne cha1cedony. Crossednico~'s; enl. X 80
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Fig. 4. Skala cbalcedonowa. 'Po lewej stronie widoczna grtbka

'W przekroju poprzecznym <'1). W centroalnej cZ~Sci zachowane Srt okruehy dolomitu (ciemne pola) otoczone g'r ubokrystalicznym chalcedonem. Nikole skrzyzowane,
pow. 00 X
Chalcedonic rock. To the left - sponge in its cross section (1). !En the central part dolomHe fragments are preserved (duk spots), 'surrounded with
coarse-crystaUine cha'lcedony. Crossed nic()ls, enl. X 80

Fig. 5. S1ka!a ·chalcedonowa. Na pierwszym planie igla grtbki w przekroju poprzecznym z charakterystycznym k!l.nalikiem. Pow. 120 X
Chalcedonic roek. !In the foreground a sponge spicule in 18 cross section,
with a characteristic channel. Enl. X 120

TABLICA II

Kwarl. geol. , nr 4, 1970 r .

Fig. 4

Fig. 5

Tadeusz KAPUSCINSKI , Aleksandra CICHON brownik-Blach6wki

WarSlwa chalcedonowa w dolomitach z Bo-

T ABU!CA FIJI

Fig. 6. Skala chalcedonowa. IWidoczny fragment zsylifikowanegoglonu Dastloladoceae w fonnie cylindrycznej, Slepozakonczonej. Nikole s'k rzyzowane.
poW. 80 X
.
Ohalcedonic rock. A fragment of silicified algae Das1lcZadaceae in a cylindrica'l form blindly ended. Crossed nicols, en!. X 80
Fig. 7. 'Skala chalcedonowa. iNa pierwszym planie cylindryozna forma Das1l0Zadaceae z wldocznymi jladami ok61ek rozmieszczonych w Il"ownoleglych pasach. iNikole s'krzytowane, pow. 80 X
Chalcedonic rock. 'In the foreground a cylindrical form of Dasllcladaceae
with visible traces of whorls dilrtributed in parallel zones. Crossed nicols,
en!. X80
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Fig. 8. Skala chalcedonowa. iZsyUfikowany glon DaBlIf1iadace4e ·z bezladnie rozmieszczonymi sladamikana16w galllzek. iNrkole skrzytowane. pow. 120 X
Chalcedonic rock. SilicKied tlllgae Dasllcladaceae with scattered traces of
channels in twigs. Crossed nicols, Enl. X 120
cz~sciowo zsylifikowanego glonu DaB1lf11adaceae z otoczkll cha1cedonowll. /Wewnlltrz wicloczna zachowana jeszcze

Fig. 9. Skala chalcedonowa. E1ragment
substa'Ocj~ w~g'lanoWl8.

Nikole skrzytowane, pow. 80 X
Chalcedonic rock.tfl:agment ()f paol'tly silicified algae Das1lcladaceae with
chalcedonic rim. linside, carbonate substance is preserved. Crossed nicola,
enl. X 80
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