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Wyniki badań geochemicznych generacii barytowych
z Jedlinki
WSTĘP

Znacz-erue Jbarytu w ,g ospodarce narodowej jest !bardzo duże, konieczne
jest zatem rozszerzenie !bazy su:rowcowej tego deficytowego minemru.
Z prac (prowadzonych w rejOnach występowania minera'lizacji ;b arytowej
wynika, 'że badania asocjacji pierwiast1ków obecnych w1bal'Y'tach oraz ich
geograficzne rozprzestrzenienie mogą mieć istotne znaczenie dla perspe!k.tyw poszuikiwawczych;
'Min-eralizacja barytowa w Sudetach była przedmiotem badań wielu
geologów i mineraaogÓW', a prace ukazujące się w druku dbok danych na
tema't paralgenez mIneralnych i typów mineralizacji za,wieraly niełkiedy
inf.ormacje na temat udziału w,nich pielrwia,gtków śladowych.
,
Opracowanie niniejszeolbejmuje .zagadnienia mineIlalimcji barytowej
w Jedlince, którym zajmowano się dotychczas bardzo fragmen:ta;rycznie
(J. Kuhl, 191611). Celem opracowania jest dmówienie piel"Wia-svk:ówślado
wych w barytach, ich udziału w poszczególnych generacjach tego minera~
lu oraz geograficzne prawidłowości ich występowania. Dla porównania poIbrano również pr,ólblki 'ze ·stretfy zmin'eraUzowanej w Boguszowie.
ZARYS HISTOR!II BADAŃ" M1IN1ER.AlLI~CJI BARYTOWEJ
W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NIECKI ŚRÓDSUDECKIEJ
Mineralizacja barytowa w Sudetach występuje głównie w peryferycznych CZęIŚdach niecki śrółisud€Ckiej - w niecce wa~brzyskiej.
Według W. GrocholSkiego pOOl1) niooka śroosudeaka ma dziś lkierUJn.€ik:
osi podłuŻ!D-ej lN1W-8E, w miarę jej rozwoju !kierunek ten przesuwaił się
<>d NE ku SW. Na północnym wS'Cnodzie niecka Ikon!taiktuje tektonicznie
z gneJsami sowi-ogórslkimi. Obydwie Jedn.ostki oddzielone są od siebie
wieloetapową dyslolkacją o kierunlk:u :głównym NW.,SE. Główna. dyslo>kacja hrzeim·a gnej'sów slk:ffilda, się z ~óZnowie!k{)IWych uskOJków odnawianych wielokrotnie. Odcinek: środkowy i południowy tej dyslokacji zachowuje swą indywidualność począwszy od starszego paleozoiku i orogmezy
ikaledońskiej oraz waryscyjskiej po ,ruchy saksońSkie włącznie. Ruchy te
spowodowały dalsze ded:ormacje strefy tektonicznej, w gnejsach potwoKwartalnik Geologiczny, t. 14, nr 4, 1970 r.
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rzyły się wąskie łuski i zręby. Wed.~ug IW. Grocholskiego (1'961) ruchy
satksońSkie w okolicy Jedlinki i Głuszycy przyczyniły się jedynie do
więlkszenia zrzutu pionowegogtnejsów sowiogórskich przy dyslokacji
brzeżnej. Uskok brzewy zos'tał rpocięty dolda'tJkowo drobnymi uskokami
p rostopadłymi do ibiegu gnejsów. Więiksz.oŚć z nich ;to dyslokacje waryscyjskie. WszY'stikie te dySlokacje miały duży wpływ na r02JIIlieszczenie
mineralizacji. Według M. Plewy (196H:) szczególną intensyfikacją minera11~acji charakteryzują się spęikania i tektonicznie zaanga~owane pall"tie

Po-

intruzji. W. Groohols!ki (11'916)1) sugeruje ruchy w~dłuż powierzchni 'llslk:(Jk(Jwej na Ig ranicy gnejsów, które odJbywały się w !kilku iazacih. 'Fazą
pierwszą było !pO'WStanie szcreliiny;u\gk<J!kowej, która z !kolei została wypełniona żyłowymi U'tw(JIrami węglanowymi nieokreślonego bliżej wieku.
I:n'tensYWln:e (Jżywienie ruchów ' rt;'eildonicznych w strefie już istniejącej
miało miejsce po roiagenezowaniu warstw z Białego Kamienia, po czym
nastąpiło ~wyrpehrienie odnowionej szc.zeliny uskoOkowej ibarytem, który
wypełnił również spękania w obrębie żył węglanowych. Zdaniem wielu
autorów jest to typowa mineralizacja hydr(Jtermalna, powstająca w warunkach niSkich temperatur i niskiego ciśnienia . Co do wieku badanych
koncentracji kruszcowych i ibarytowychto wszyscy są zgodni, że są one
młodowaryscyjskie. H. Gruszczyk, A. Paulo i L Smolarska (praca w druku), S. Kozłowski (1'963), W. Grodholski <1961) i J. Oberc (196'0) owiążą
mineralizację ibarytowo-fluorytową i siarcilmwą w Boguszowie i innych
częściadh nieclk:i wałfOrzySkiej z wulkanizmem -gónnokarbońsldm. Wull}mnizm 'ten ,został dolbrre pOZll,any dzięki pracom A. Grocholskie:go .(1'9·6·5!)
i M. 'P lewy 1(11'9168:). Chemizm tyoh utworów wedłulg tych badaczy ma charekter średnioallkaliczny, kwaśny, natomiast skały typu zasadowego występują tu w i1<lŚCiach podrzędnych. .Obecoość wylewów zasadowych
w dużych il(Jściach jest notowana na, (Jlbrzeże.riiu niedki śródsudookiej
w permie 1(5. KozłOWSki, '1 '963).
Badania petrograficZll<l--mineralogiczne żył barytowych w Jedlince
. przeprowadzone zostały w d'Sita'mitro czasie rp~zez J. Pawłowską (!praca
w druku), a n'i niejsza praca geochemiczna nawiązuje do tych samych
punktów (JIbserwacjL
Złoże baJl."ytu w JedliJnce usytuowane jest w strefie Ig ra:nicznej masywu sowiogórSki€lgo i niecik!i ś'I-ódsuideclkiej. Występują ,tu trzy żyły barytowe, z których naj bogatsza w baryt jest żyła południowa , kontaktująca
od strony NiE z gnejsami sowiogórskimi. W niektórych miejscach żył§l ta
oddzielona jest od ,gnejsOw cienką stl'eifą a:nlk:ery'tową !bądź porfirami. Zyła
śI"Odkowa cha,raikteryruje się n'i· ewielJlką miąższością i nieciąlgł<lŚcią. Jest
ona popr,zecmruna i zalbunona drobnymi uslk:okami poprzecznymi. Baxyt
(JdSłon:i.ęty i ~lootowany
'Żyłle północnej w pobli:źJu starej k(J!pa1'Ili
Ewelina występuje na kontalkcie :g nejsów z ikwarcowymi porfirami. Parag.enezy mineralne w J,e dlince oraz Bogus2lOwie i Stanisławowie badał
J. Kuhi (1916\1). Wed.łrug tego au'tora złoże w Jedlincepowstało przez przemieszczenie Iba:ru ze Skał dtaczającycih i ' j€St ,t ypu sekrecji latera1:nych.
Autor dySponując j'€Idną próbką z 'tego terenu wycr"óż.nił następujące paragenezy mineralne: f'luoryt - lbaryt - siarczki - kwarc.
J. Pawłowska (praca w drUku) na podstawie obserwacji makro- i mikroskopowych wydzieliła w Jedlince trzy różniące się od siebie generacje
barytu. Najstarszą jest ł>aragen€'za myłlonitu Ibarytowo"':kwarcowego, na-
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stę.pnie dość CZęSltO o:bserwowana paragenezabarytowo-kalcytorwa, zwana
ba'rytem "rÓŻowym" i najmłoosza pa.raigeneza - barytowa - reprezen'towaria przez 'b a.r yt :biały~' Wyr.óim.ione paragenezy barytowe są później
Sze od paTa genezy węgla.nowo-żella zistej, o czym świadczą liczne okruchy
dolomituianikerytu w gnia'zdacih drobnokrystalicznego kwaro:u z !barytem,
z dala od ikoo1ta!k.tuz węglanami.
Mylo·n it !barytowo-ikwarcowy {ha.r yt /I~ jest zwyikle biały, m'leczny,niekliedy w pobliżu zniszczonych .okruchów an!kerytow)1lC'h !koncentrycznie
zabarwiony na ,r dzawo i żół'to. J. lKuhl (/1·961) Oibserwował w tych skałaICh
galenit, piryt i cha1llkopiry't. !Ws'zystlkie te staTc:zJki są według tego autora
późniejsze old lbarytui <fluorytu. J. [Pawłowska (praca w druku) stwierdziła
chalkopiryt zarówno w ankerytach, jak i w mylonitach barytowych i nieki€d.y w 'barytach "różowych" Igeneracji II. W.edług ,tej autoIiki mineralizacja sia'rcikowa ilrończy fazę 'kryStałizacji węglanów lulb zaczyna IPr-oces
wydzielania się barytu i !kwarcu.
lParageneza ba.rytowo-kalcytowa ,(1baryt II, ikalcyt I) wyróżnia się m akrogkópowo głównie dzięiki powierzdhniowym wrostkom wiśni-owej SUlbstancji hematytowej, nadającej ibarytowi różową ba·rwę. !Baryt ten je'St
:grubopły1Jkowy i występuje głównie po zewnętrznej stronie właściwej ży
ły ba'rytOlWej. Srodelk 'żyły jest 'z reguły wypełniony gir uiJJo:krystalicznym
barytem 'białym. Stopień ,z ka.talklarowania· rw odmianie "róż.owej" barytu
według J. Pawłowskiej (praca w druku) nie jest tak duży jak w białym
mylonicie, niemniej różni się on zdecydowanie od grubokrystalicznego baTytu białego, który nie wy!ka,zuje 'ż'adnych zalbUirz·eń siatki \krys'talic'znej
-(J. Pawłowska, praca w druku).
Ba;ryflbia'ły, grubokrystaliczn:y ,generacji HI występuje głównie w środ
ku strefy dyslokacyjnej i zdecydowanie przeważa ilościowo nad dwiema
generacJami wcześniejszymi. Ba,rY't 'ten przecinają impregnacje i żyłki
. kwarcowe. N a gtI"anicy Ibarytu z d,r-olbnoikorystali'CZ!Ilą masą /kwarcową, zapewne w parElig·ene2!i.e oZ barytem Ula, zauważa się niekiedy drobne wpryś
nięcia chalJjk<lpiry'tu. lM:ineralizacjalbarytu nla poprzedza i częściowo łączy
się z mineralizacją iba,rytu Hr.
U sch~u ogtatniej !fazy !kryStalicznej dochodzi do wyd:me:lenia dużej
ilości przej~zyStego idiomoriicznego kwarcu. Jalko ostatnią w lI"ozwoju minerali.zacji J. !Pawł.owska I(praca w druiku) wyróżnHa sylifikację aha'lc-edonowo-'kalcy'tową, związaną 'z wodami dhłodnymi w strefie przypowierzchniowej. Ten etap zalicza ona już do hiJpergeniczn.ego.

!MiErroDY BADAŃ
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o itym

była mowa, do cihwili obecnej nie wstało szczegółowo opra>cowane. !Próbiki z·ostały pobrane 'z hałd powstałych na miejscu eik~loatacji ,złoża, poniewa'żkopalnia lbarytu w Jedlince jest od 1004 T. 'zamknięta. Ponadto materiały te uZJUp€'łJniono prólblkamti ze sztolni Ewelina oraz z rowów żyły
środ!lwwej.
Charaik:teryst'ykę geodhemicmą !badanych materiałów oparto na nastę
pującydh pierwias1Jkadh: Ca, Sr, Fe, :Mn, Cu, Zn:, (PIh, Alg, Ni. Ilościowe
oznaczenia pOISzczególnycih :pie~astJków wykonano metodami spektrailn:ej
. analizy em~syjlIlej. Badania przeprowaldzon.o lIla 'Spektrografie sia,tJk.owym
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-typ lPOS-2. Jako ŹJródło w.Zbudrenia stosowano łuik !prądu stałegOo Q na:tę
6-8 A. Czas ekspozycji wynosił 80 sek, przesłona 3,2. Analizy w)11ko-

.ż€'Iliu

nanOo

metodą proszkową, tU'żywając

jalkOo elektrod Po.mocniczych elektl'ddy
spektralnie czyste. Próbki buforowano grafitem spektralnie czy,stym w pr.aporcjach zmiennych, uzależnionych od intensywności linii analitycznych istęż·enia poszczególnych piarwias1Jków. Sto.sowano. trzy t,oiki
;analityczne ,różniące się sposolbem prz)11gOotowania próbelk Ido. anali-z i parametrami wzbudzenia, oddzielnie dla Sr, Cu, Zn, Pb, Ag, Ni, Fe, Mn
i clila Ca.
W przypadku wapnia małe il<lŚci 'tego pierwiastka w stosunku dOo
.strOontu uniemo.żliwiały stosowanie metod wago.wych. i fotometrii plamie.niowej. Zastosowano metodę spektralną z użyciem!bwforu, który stanowiła
·.mieszanina C spektr. cz. i SrCOa spektr. cz., w stosunku 2: 1. Wewnę
·trznym standardem ibYła tutaj linia strontu 8r=2931,83 A, Hnięanalitycz
ną dla wapnia stanowiła Hnaa Ca = 317'9,33 A.
Występujący w przyrodzie siall"czan ba,ru zawiera duże domieszki siar.czanu strontu. Zawa.rtoSć tegOo składnika ma duże znaczenie ze względów
genetycznyclhi praktycznych. Opraco.wana ilościowa meklda spektralna
.Ooznaczania strontu w ba:ry'tach okazała się mało dokładna w zakresie wyż,.szych stężeń (> 1,{)1l/&).
·
.
Więlkszość ·z prÓlbe'k zana'lizowanOo POonownie stosując metody rentgeno;spektra,l ne, !które dla wyższych zawartości okazały się !batrd:ziej precyzyjne.
.Ana1li:zy przepro,wadzonOo na ren'bgenospektrografie' JapońSktim f-my Rigaku-Denlki. We wszystkich Ooznacz-eniach stosowano WZOorce syntetyczne,
przygOotowane z odczy·n:ników spe!k1lra1nie . czystych. Uzyskane wyn:iJki
:(średnie i skrajne zawartości) podano w tabeli 1. W przypadkach wątpli
-wych 00 dOo <rodzaju badanegOo minerału l:ulbsulbstancji zanieczyszczają
<cej prób!kę wyikooano analizy rentgenostru\kltura:1ne. Analizy około 40 pró'bek przeprowadzono na dy1fralktometrze ;rentgenowskim Geigerflex pro.dudreji j,apońskiej stosując ;preparaty iPToszJkowe.
węglowe

CHAiRAKTEIRYSITYKA GEOCHEMrCZNA BAlRYTOW Z J.EDLfIiNK:I ·

Badanaa goochemic.me iba'ry't6w na zawa'rtość pierwia's~ów śladOowych
isto:1me znaczenie pTZy ustalaniu następstw wiekowych
. generacji. W bar)11tacll z Jeclltniki stwierdzono występowanie następuj ą
:Cych pier.wiaSltlków: F,e, 'Mn, Mg, Si, Ca, Sr,fPIb,Ou, Zn, Ag, Nii. Można
przypuszczać, że więk:srosć ,z nwh doszła w rOoztworach wraz z ,barem i nie
'jest związana izomQLl'Ificzme z !barytem. Podikonee:ntro.wanie Zn może 'lllieć
:miejsce tallde rw wytniilru procesów met,asomatozy, natomiast Fe, PIh, Ca,
,si mogą stanowić dOomieszJkę w Ib a'r ytach 'l"ównież poprzez procesy Wjper;mogą mieć dość

gendc~ne.

. IZupełnie odmiennie za'Cihowują się ;pierwiast\k1iCa i Sr, iktórez racji
.: swOoichizo's trulk'turaInych właśc~wości w stosunik,u do barytu wiążą się
,z generacjami !tegOo m:il11.'eraru.
.
iW arunki, w jakich dochodzi Ido paragenez siarczanu ,baru I(ibarytu)
j siarczanu strontu l(celestyInu), były pll"zedmiOotem badań wielu au'toT'ÓW,
~m.in. L. Beraka i J. Miinicha (ł9&6i). Autor,z y ci traktując na gorąoosiar
łczan haru siarczanem wapnia, .stwierdzili .selektywną sOl'lpcję jonów, kt6;rych sia:rczany są izomOinfdczne z siarczanem Ib aru, między innymi i stron-

Tabela 1
Rozrzut

srednie zawartosci pierwiastkow

Cll

Paragmeza

Rodzaj probki

Zn

(g~neracja)

IV

Pb
TV

poszczegolnych generacjach mineralizacji barytowej w Jedlince
Ag

Ca

Ni

Sf

Fe

ppm

\V

0,'
'0

Mn

Sr/Ca

wag.

I

baryt bialy
drobnokrystaliczny

I barytowo-kwarcowa

<5~-5

(I)

4

s1-80
50,7

<5-5
4

i
baryt "ro:i:owy"

baryt bialy
grubokrystaliczny

I

(In

I
barytowa
I

(HI i ma)

I

18,7

I -~~
< 5-22
8,4

151-140
27,5

<5-10
3,8

51-50

<5~-1O

3,4

I

<5

I

I
I

I

-

0,022-0,03
0,026

-<5-5

<5-75
6,9

-

<5--5
1,3

0,017-0,07
0,D3
0,02-0,085
0,04

I

0,80-1 ,05
0,004-0,01 I 0,0005-0,0006
0,97
I
0,006
.
0,00053

I

I 1,30~-2,25 I 0,006~-0,ll I 0,0005-0,01
1,73

0,029

0,90-1,85 I 0,004-0,04
1,39
O,Oi3
I

0,0018
0,0005-0,002
0,0008

36,4-35
36,3
76,4-32,1
57,7
45-21,8
34,7
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Badając wpływ tempera1uury na 'tworzenie się parrugenez stwierdzono,
siarczany lbaru i strontu są izomorficzne we wszystkich ustalonycll'
doświadozalnie warunIkach temperatux.
Siarczany Ba i Oa !były izomorficzne' tylko :p;rzy temperaturach około
1000° C w modyifiJka(!ji a. lM.odyifiikacja {JiBtnieJe w ni'ższyeh temperaturach i tyl~ko w nieznac'mymsropniu j.est iwmonficzna z modyfikacją {Jbarytu. G. Tischendoorf i~195,5~ przyjmując wartości promieni jonowych
Ca (r = 1,06 A), Ba (r = 1,42 A) i Sr (r = 1,27 A) przypuszcza, że wapń
maże wohodzić wstrulkturę Iba·rytu wtórnie po stroncie. ,suJgestię tę opiera na zbyt dużych różnicach w wartościach promieni jonowych Ba i Ca.
W zwią21ku z powyższymmomal przyjąć, 'Że omaiWiane Z'awartości Sr
i Ca w poszczególnych generacjach występują w postaci izomor!ficwie
wykszta'łconY'ch siarczanów.

tu.

że

1,1

I.'
'.1

"

."

',1

L-~~-~'---~W-~y~~~~g

L---'--~N---~------~i~m~

Fig. ,1

(Fig. 2

Fig. 1. Z!miany zawartości strontu w par,agenezach mineraUzacji barytowej w Jedlince
Changes in s'trontium contents in parageneses ·of baryte mineralization at
Jedlinka
rr - ankeryt, III - baryt I., IV - baryt U, V - baryt III, lIla
H ~ ankerlte, )lII - ba,ryte l, IV - ba'ryte [1, V - bary te III, Ula
F~g.

2. !Zmiany zawartości wapnia w par.agenezach mineralizacji >baiI'ytowej 'W Jedlince
Changes in calcium conten'bs in parageneses of baiI'yte mineralization at
Jedlinka
JJII - baTY t I, .1!V - ,baryt II, V - baryt III, lIla
Ul - bmyte '1:, J!V - b8ll'yte II, V - baryte III, TIla

Kierunek zmian zawa;rtoŚicd 5trotnJtu w IParrugenezach mineralizacji barytowej w Jelcllinee ptr.zelclstawiono na fiJg. 1. Zawa(r'tość 81' rośnie 'suJkcesywnie od H fazy !krystalizacyjnej, !TepreZ'entowanej przez an:keryt, po,przez fazę H!Iz 'barytem I generacji i osią'g.a najwyższą wartość w barytach generacji n (1,30--2,2511/0, średnio 1,73'0/0 Sr. Średnia zawartość w barytach g,eneracji HI jest niższa i wynosi 1,3;9~/0 Sr. Zróżnicowanie wartości
w oibl'ęlbie ;p{)s~ze,g,ólnydh generacji 'jest równie'ż dość zmtenne i charakterystyczne. J'eidnalkowy, .ale dość ,znaczny Irozrzut w zawar'tośdachstron
tu obserwujemy w lbarJCie !II i lU Igeneracj1i. WY'raźnie widać, że w starSZlej generacji 'barytów spotyka się ntewielkie stałe ;zawartości Sr SOli,
natomiast wyższe, al,e już zmienne w młodszyoh, tj. w generacjach II i In.
Jeśli chodzi o 2'Jawall'tość wapnlra, to jakkolwiek wylkazuje w lPielI'WSZlej generacji 'barytu nizSlZlezawartośd (podobnie do Sir), średnio 0,02'6"/0, to je-
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się większegoeJróżnicowania

w generacjach na·zak,res zmienności
,
Z 'badań rpetrogralficznych J. Pawłowskiej I(praca w drulku) wyniika, że
baryt g'ooeracji naj-starszej, okr'eślony pr2lez t~ autoDkę jalko myUond't barytow(Hkw1łJrcowy, jest najSilniej zmien!iony. Liczne ,są w nim wtrąeenia
iwietrzałyC!h i rozłożonych ankerytów, nacieki manganowe i -limonitowe.
Z danych tych iWynika, że baryrt 'ten u'legał siillem'U przeobrażeniu, które
doprowadiZJiło do ,zmiany jego strulktury na dr:olbnoziarnistą mozaikę zmyl<mityzowanych i 2lgranulowanych minerałów. Uw2g1ędniając ten tfakt
oraz duząalktywność m1gil'acyjlną Sbrontu w procesaoh przedbrażeń (H.
Wa'ŻrlY, 11969), mQlżna założyć, że ;pierwo't!n,e minerały baJry'tu generacji l
posiadały wyższą 'zawal1t<JŚĆ strontu, 1rtóry [pOidczas przemian uległ częś
ciow€!mu odprowadzeniu. A 2la'tem najwyższą wartość osiągał stront przypuszczalnie w ,generacji ba,rytu l, średnią iW ibail'ycie II li najniższą w generacji bary,tu lU. Z,gadzałdby się to 10gicznie z zaooowaniem się wapnia
w tych !kolejnych fazach Um-ysta11zacji lball'Ytów, Ik'tórego za'wartość rośnie
w kierunilru generacji najmłoldszej :- barytu III. Pierwiastki wapń i str:ont
znane na etapie geochemii 'skał osadowych jalko współwystępujące (H.
Ważny, 1'9I6m) w tym przypadku na etapie !hydroterma1
l nym wykazują ikorelację odwrdtną. FaIlrt ten da się ła,two iWytłumaczyć odmiennymi rtendencjami ,g eochemicznymi tych pierwiastków, tj. łatwością w uczestniczenIu stron'tu w sieci Ikrymalic'znej 'barytu, ;pod'Czas gidy wapń może !podstawiać baT wtćxrnde po stroncie.
stępnych O,OI3 CJ/(} - 0,.040/0 Ca. F!:i:g. 2 przedstawia
i średnie wartości wapnia występującego ,w !barycie.
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IPrzedzi'ały zawartości pierwia stków w paragenezach minera'liza,cji !barytowej w Jedlince
,Intervals of c.ontents ot chemical elements in pa!l.'ageneses of
bary te miner,alization at Jedlinka
-

Cu, Zn, Pb" Ag, Ni - O,OOl~,Ol% '
0,.1--.0,2% , Mn, Ca - O,L--!l% .

Fe Sr -

l-.],()%

Cu. Zn, Pb, Ag, Ni ,- O.OOl~ .Ol%
Fe - O,1~,2%, :Mn. Ca - 0.1--J.,0% .
5r ~ 11,0-.10%

W Ikonsekwencji ,tych cr'ozwazań możn.a stwierd2lić, :lie W przebiegu
normal1nego ascoozyjnego w)11dzielania się roztworów hydr:<1termalnych
następują zmiany zawartości Sr i Ca w barycie, które określają kierunek
dyfel'enc'jacjli roztworów ibY!Cirotermalnych..
H. Bolduan i in. (1961) oraz Starke (1964) -'- fide E. W. Heinrich,
.R W. Vian, 1967 - twierdzą, że zawartości Sr w barytach są funkcją koncentracji Ba i Sir w trozVworac!h i temperatury lkh kry.staliJzacji. Przy
stałym stosunku Ba/fu zawartość !Strontu w wytrąconym 'b arycie -zwięlk
sza się ze wzrostem temperatury i podobnie przy stałej temperaturze zawall"tość SI' wzrasta ze zmniejszaniem się stężooia Ba w troztworze. Zawartości pozo,stałych pierrwiastkaw nie wylkarują na !Qg'ół żadnej współ...
za'}eżności ', zawartości !Wzglę1dnych w !Stoswnlku do poszC'zególnych generacji. Wida,ć na'tomia;s t 'w Obrębie !każdej genera,'c ji wysoką zrmenność
zawartości. (Może Ito oznac;mć, że roztwory hy\drotel1IIlalIn'e całej g,eneracji
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lDistribution of iZn and lBb conce.ntrations in cross
section 0If a ball'yte vein in the mine Boguszów

barytowej ,(l, II, Hl i Hla) posiadały zróżnicowane koncentracje tych
pierwiastków. Wyjąte!k:Stanowi Zn, !którego zawatrtooć ~ada konse:kwen'tnie od najstao:-szej getneracji ib a;r y'tu I (50.,7 ppm) do generacji !łlaj
młodszej barytu nr, w której osiąga Ilajniższą wartość. Jest to uzasadnionez punikrtu widzenia geochemdi cyniku, (który wydziela się ·raczej
z roztworów o wyższej tempera'h trze krystalizacji. Znaczny l'ozrzut wy-
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ników świadczy o dU'żym Z1'6żnicowaruu jego:z;awartości w ,r oztworach.
Zelazo i miooź zachowują się podo1mie do strontu, natomiast występo
wanie pozostałych pierwiasbków nie jest wISchemacie uporządilmwane
(tf1!g. 3). Pierwias'tkli eu, !Pb, Ni, Fe, Ca, Mn najwyższe ikOiIlcentracje osią
g,ają w paragenezie illoajstaLfS:łej węgllanowo-żelazistej. OOŚĆ osobliwe
jest zachowanie się ołowiu, ikt6ry :wzJbogaca się również w oibLfębie starszych faz mineraNzacyjnyc!h:, a nie, j'alk. można było oczekiwać, w fazie
najmłoldszej. Wszyst!kie etapy minel'alizacjd barytowej charaik'teryzują się
ba,r dzo niskimi zawartościami iPlb. W żadnej z przebadanych próbek nie
stwierdzono slaidów galeny. Z m~nerałów sia.rc2Jkowydhzao'bserwowano
jedynie piryt i c'halilwpi:ryt.
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W pobranych do !badań próbkach 'barytu ibiałego, grubokrystalicznegoz ikopa~ni Boguszów, zwraca uwagę dU71e zróżnicowanie w zawartościach
poszcz'e'gólnych pierwiastik,ów. !Stw~€lrdzorio w niichzmienną zawartość
strontu wahającą się w granicach 0,54-4,7&'/0 Sr. Podobne zróżnico
wanie ,wytkazmj:e wapń: 'O;Ol4--{),.2~1O/0 Ca. Ponadto !baJry'ty_ tę _ c~a:r~lkJery
zują 'Się dość wysolkimi nielkiedyzawart<Jściami pierw1astków metalicznych Pb, Zn, Cu i Alg. Ro~kład ikoncentracjd badanych piea:-wiastfków
w profilu poprzec,z nym :żyły barytowej z kopalni Boguszów przedstawiono na fig. 4, 5 i 6.
'
.
Obserwuje się tutaj małe zrÓŻ'Ilicowanie zawartości ISr w obrębie joonej generacji Jbarytu, co świadczy o stałej jego koncentracji w roztworze
i nieco większe wahania w zawartościach wapnia i(fig. 4). Natomiast znaczne . 1I'óżnice w ikoncentracji I~ig. 5 i 6} wytka'zują pierwia'Stki metaliczne IPb,
Zn, Ou i Alg, co wslkazywałOlby na IPul'sacyjny sposób dostarczania ich do
r02ltworu.
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Badania geoohemlic2lIle bary'tówz Jedlinlki wykazały współzależność
koncentracji Ba, Sr i ea. !Pierwiastiki Sll" i Ga wchodzą w struktuTę barytu
i są związane z generacjami tego minerału. Zmienne zawartości tych
pierwiastków w 'ba/rytach, uwarunkowane ich koncentracją w roit,worach hydrotermalnych, mogą posłużyć jako ilHyter:ia do określenia przebiegu dyferencjacji rozwtorów hydrotermalnych. Baryty grubokrystaliczne 'białe można uZ'nać jako !produkt późniejszej mobilizacji i ponownego dopływu ro2Jtworu. Jeśli chodzi o stosunkowo wysokie zawa'rto\Ści Sr
(1,73fJ/o) w genelI"acji n, ,to można przyjąć, że stront ten pochodzi z przemieszczenia z 'baJry'tu starszego (mylonitu). Z'naczny stopień ,2'Jkataiklazowania najstarszej generacji ibary'tu u.poważnia do stwd.erdzenia, 'że minerał
ten jprzeld zabwrz€'l1iem siatki ikrystaliic2ttl.ej pooialClał najwyższą zawaTtość strontu, który podczas pr,zemian ule,gł częściowemu ooprowadzeniu.
Zawartości pozosta,łych had8!I1Ycl1 .pielI"Wiastików rsą zróżnicowane i nie
wykazują na og,ół żadnej współzależności 'z następstwem wiekowym generacji barytów. DU'ża zmienność zawartości Fe, Mn, eu, Zn, 'PIb, Ag, Ni
w obrębie poo:zczególnych generalCji śWiadczy o znacznym zróżnicowaniu
konce'n tr,acjli pierwiastków w lfQ.ztworach hydroteiI"malnych całej mineralizacji barytowej. Niskie zawartości pierwiastków meit alicznych w barytach ,wS'zyS'tJkich generacji pozwalają przypuszczać, że Toztwory hydrotermalne, a także wtórnie cy!rtk'll'lująee wody były w ["ej-onie Jedlinkii bardzo ubogie rw te pielI"wia'Stiki.
Na przyikładachzł<J'ża w Jedlince i Boguszo,wie widać,że w granicach
jedn€igo złma ,zawartość 1S1lron'tu może zmieniać się znacznie wraz z ;pozycją paragenE,tyczną, alerówn:ież W obrębie jednej generacji ihatrytDwej
złoża czy rejonu zróżnicowa!Il'ie koncentracji .strontu może być Ibardzo
znaczne.
Zakład GeoehemU
Instytutu Geologicznego
Warsza'w a, ul. RakO'Wiecka 4
NadesłaID.o dnia 21 paźdz1emil'ka 1969
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śródsudeckiej

XaJUlHa BA)){HbI
PE3Y~TATLIrEO~CKHXUCC~~OB~

BAPUTOBLIX rEHEPA.QUR

E~.JIIłHKU

Pe3lOMe
CraTLll HMeeT I{eJlLIO npeACTaBJIeH1le reoXHMH'IecKoit xapaKrepllCTJIlCB: 6apllTOB, B~eJIeH1le
Ha OCHOBaBHII reoXJlMH1lecKllX rrpe,ąnOCLIJIOK TlIIlOB MHHepaJILHOrO rrapareHe3l1ca 6apllTOB, rrpep;OCTaBJIeH1le HOBLIX .n;aHBMX ;rr,ml

~CKYCClIH

o lIX reHe3lIce.

MarepimJILI p;JIJl rrpOBe,o:eHKJl RCCJIe.n;OBaHKll: nOJIY'lem 1I3 MKHepaJIK30Ba1IHOB: 30HLI B EAJUIH.I.<e. reOJIOrK'leCKali xapaKTeplICTJilKa IICCJIep;OBaHHLIX MDHepaJIOB rrpeACTaBJIeHa Ha OCHOBe CJIe-

~J()$X 3JIeMeHTOB Ca,

Sr, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Ag, Ni. KOllFlecTBe1IHOe 0603Ha'leH1le OT,ll;eJlLHLIX

3J1eMeHTOB BLUIOJIHeHO MeTOp;aMH 3MKCCllOHHOro crreKTpaJILHOrO aHaJIK3a.
reoXHMll'letKHe IICCJIe,n;OBaH1lli 6apllTOB EAJIlIHIOI nOKa3aJIK Ha B3aKM03aBHCKMOCTb KOllu;eHTpllI{Kll Ba,

Sr

li

Ca.

3JIeMeHTLI

Sr

li Ca BXO,n;JlT B CTpyxTypy 6apllTa B CBJl3l1 C lIX H30CTpyx-

TypHLIMlI oco6eHHOCTJlMH no OTHomeHlllO K 6aplITy II CBJl3aHLI c reHepa.I:(KJlMi;r 3Toro MHHepaJIa.
H3MeHlllom;eecli COAepJKaHlIe

Sr

H

Ca

B 6aplITax, o6yCJIOBJIeHHOe lIX KO~ellTpaIJ,'Hei!: B rllp;po-

TepMa.JlbHLIX pacTBOpax, MOlKeT nOCJIYlKllTL rrpHMepOM
.u;K1lI{lIK nr.n;pOTepMaJILHLIX paCTBOpoB.

p;mr orrpe,n;eneHKJl rrpOI{ecca ,ll;HcM>epeH-

Co.n;eplKlUllle CTpOH!l,lDl nocreneHHO yMeHLmaeTCJI no

HarrpaBJIeH1llO caMoil: MJIa,u;me:il: reHepllI{Kll. COAeplKllH1Ie OCTaJILHLIX 3JIeMeHTOB, pa3JIK'lHO II He
npOJlBJUleT 3aBlIClIMOCTH OT nOCTeneHHO yMeHLmaJOm;eroCli B03paCTlt 6apllTOBOH reHepllI{Kll.
3aTO B rrpeAerrax KalK,ll;o:li: H3 HIlX Ha6JIlOAaeTCJl 60JILmaJr H3MeH'IKBOCTb COAeplKaHKJl. 3TO MOlKeT
03Ha'laTL, liTO KOHI\eHTpaI{llli 3Tl1X 3JIeMeHTOB B mAPOTepMaJILHLIX pacTBOpaxBcei!: 6apllTOBoil:
MHHepaJIll3llI{l1K 6LIJIa ,ll;KcM>epeIm;KPOBaHHOB:. HH3xoe COAeplKliime MeT8JIJIH'Iecmx :meMeHTOB
B 6apllTax BCeX reHepaI{Kit n03BOJIJleT npe,ll;IIOJIarIlTL, no rKAPOTepMaJILllLIe pacTBOpLl, a TaKlKe
li BOAbI BTOpK'IHOil: I{ll]lKyIDIIl,B1l B paROHe EAJIIiHKH COAeplKaJIK BeCLMa He3Ha'lllTeJILHOe ItOJIH-

'IeCTBO 3TlIX 3JIeMeHTOB.
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RESULTS OF GEOCBEMICAL RESEARCH OF BARYTE
GENERATIONS AT JEDLINKA

Summary
The pU['pose of the present wortk is to gi\Te a geochemical descrIption of barytes,
to di;still1guitsh the d.n dividual types of mineral para'genesis of 'b arytes on the ,b asis
of geochemical evidences, and 'to yield new data necessary to explain their genesis.
The material in study ha's been collected in a mdl1eTalizedzone at JedUnka. The
geochernical nat'UTe .of the minerals investigated is presented on the fOlUowing
chemical .e lements: Ca, Sr, 'Fe, iMn, Cu, IZn, \Rh, (1\g, and Ni. Quantitati'Ve ae'terminations of the dndividua!l elements ha'Ve been made by mean's ·of spectral emission analysis.
.
,
'I1he geochemical resea:rch of 'b arytes from J'edlinm demonsrtnlJtes that an interrelation occurs between the Ba, Sr and Ca concentrations. Due to 'their isostructural
properties in relation to ,baryte both Sr and Ca elemen1s are cpnssUtuents of ba,r yte
structure, and are related to the generations of thiB mine.ral. The changing contents
of Sr and Ca ~n haa:ytes, restricted by their c-ancentra,tion in hydr101hermal LS·olutlons,
may 'Ser<ve as oriter'ba to determine the process of the differentiation ()f these solutions. Sr content <succes·sive'ly decreases tow.ards the youngest generation. The contents of the remaining chemical elements are different and, a:s a rule, do not reveal
any intterr.relation as regards 1he I8lge succe&sion of thebruryte generatJ,OOlJS. On ,the
other hand, eaCh of 1hese genera'ti()ns diseloses a considerable change in contents.
ThiJs may demonstrate that the hydrothermal slOluti'OiIlSof the entM-e baryte mineralization discl()sed ' a diffe.rentiated concentrations of these chemical elements. The low
concentration of metalldc chemical ,elements in ball"ytes 'of all the generati'OIlS allow
us to assume that ib.oth hydrothermal solutions and 'Secondary circulating water
were, in t!he vicinity of 'Jetliinka, 'Very poo!!:" in the chemical elements considered.
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