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Melanteryt w rdzeniach wiertniczych
z ' okolic Strzegomia
W ,roku 1966 przeglądając ponow:n:ie lVazenie wlel'!tnicze z OIkoUc Strzegomia zaobserwowano Iltillkanaście oso'bliwyclh lIlalbl'!Zmień na iCih po,wierzcłmi. Nabrzmienia te występowały w rdzeniach wiel'ttnic'ZYclh z dwu
otworówodwieroonych w Jugowej w powiecie jaworSkim, Około 7,5 km
na SW od Strzegomia. Otwory :z.oStaqy odwieroon,e w rozległym, ni€dkowatym dbrużeniJu, rozciągającym się między krawędzią ,Suldetów a wmie's ieniami Wzgórz StrzegomSkich. lPaleo~eliefpi()wierzch!ni podkenozoicmej
jest tu baTdw żywy (S. Kural, i1'9ą6, S. KUTa!, T. MorawSki 1196'S), 00 umożliwiło powstanie IW trzeciorzędzie rozległych bagien, w iktórych tworzyły
się węgle b1"UlIla1me i m~i 'węgliste. Ultwory te zostały następnie przytklryte co lIlajmniej!ldlllrudziesięcirometrową seTią iłów i glin. Właśnie w !rdzeniach węgli ibruna!1m.ych i mułlków węgI'istychz wierceń w Jiugowej występowały 'wsponmiane wytej lIlalbrzmienia 'zawierające wewnątrz silru!P'ie,Iiia melanteTy.tu.
'
Rdzenie te Ibyły już dobrre wyscfunięte, gdyż od wydobycia ich z otworowwie1"1m.oiczych :znajdowały się przeszło rok w suchym,n'ie o~zewanym
maga'zyrr:de. WSkiuite!k wyJSclmięcia ll'Id:zenie miały z ilIeguły mniejs2ie śred
nice niż Ibe~ednio pO wyddbyC'iru z dtwo~ów wiel'ltniozych. , Naltomiast:
,odci'lllki Irdzeni, w iktóryoh występowa'ły SlruiPienia mela!D.ftery:tu, Ibylły nabrzmiałe, a zarazem rozil'U'miane ,i pokryte ibiaławymi wyikwitami. Pod
Walrstwą w~irtów i dkruchów węg1/l bruna!bnegoczy mru'łlku węglistego
oObserWiOwało się skulP'ietnia melantery'tJu. ~ienia te miały wyrriliary ,od
10 do 30 cm drug<JŚci ,i od 6 do 20 cm średnicy, a swoi:m wyglądem przypominały zwinięte JelŻe.
'MelanJtery1t św'ieżo wyddbj1lty IZ omawianydh Sku;pień występuje w :postaci prze2Jroc'zyStyclh w~ów, jlgiełek i form staJalkty1lowyoh (tab. I, fig.
1) chaTalkteryzujących się zalbal"W'lieniem zielonkawym, s211distym połys
kiem i mllliSIzlowym przełamem. Długość lPoszc'zególnyc!h ooobnjJk;ów waha
się w dość szero1kim zabesie .od 2' do 20 mm, średrnica wynosi dlroło 1'-2
Z reguły w !poszczególnych indywiduach ~tytka się liczne Wll'ostiki
węgla hnuna'1m.ego. MiJnerał łal1iM> l'02pUSZC'z a się w wodzie i rw smailru jest
gorilro-cie1"jpkawy~
,
'

mm.

W ' obrazie milkroSk:ąpowym jest on lbe7JbM"W'l'ly. jedynie ' 'z lekkim odcieniem seledynowym. :Qpvóc'z ,wspomnianyclh już wroStJk!ów węgla IbruKwarta1niik GeologIczny. t.
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'na1lnego częSte ' są.teZ IDkI1uzje gazowe, świadczące o szyJbkiej krystalizacji
mIn€T.a fu;Bralk form z dóbrze zachowanymi ścianami lkirys1;alogratf'k'zmy, mi. ŁupUwość ~a2Jłlaozona jest słalbo ~aniami według ścian 001 i 110.
Z!Il1kame śWia:1lI:a· ,uJlrośne. Kąt osi Otptyczmej 2 V badany w przekrojach
0
prostopadłych do osi ,jest duży; zibliiżony do 810 (taib. l, 1i!g. '2:). Oharakter
qptycmy minelI'aru jest dodatni.
'W~·ółczynn~i 'załamania światła świeżego mill1'era1!u, baldane metodą
immersyjną {w mieszaninie oleju min€\l'aJnego o wsp6kzynniku n = 1,48'9
i octanu amylu o n = '1',4!1'1) na przeJm-ojach kOIlltrolowanych Qlbra:zami
kOllloskqpowyMi, są naStępujące: .
ny:;:::

1,483

np =

1.477

na, =

1,472

Po ki!lllrudniowym ipOZIOstawJeniu na dtwartym (pOwie'tr2lU minerał ten
oowalcinia się, maJtowi~je (ta:b. 1, fig; 3~, przyjl)1uje Ibiaławe zabarwienie
i IPl'IZechodzi w odmianę łJUsec~1lkową o podw~szonyah w~łczynn!ikach
zaqamania (tab. I, fig. 4), niższych jednaJkod balsamu.
Analiza chemicma ,wysejparowanego minerału wykazała nJstępujący
Skład w proc'entach wagowych:
stosunki
drobinowe

udziały

sa

23,16
1,67
00,38
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FeO
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Badaniami

n, Go,

~tralnymi

drobinowe
0,3213
0,0412
0,367

0;8a5} 1,.000
~115

1,006

6,948

2:536

stwierdZ'OJl.o !ponad'to

obecność

Si, Al, Mn, Cu,

{Ni,

Po !przeliczeniu procent6w wagowych na stosunki drobinowe okaza'ło
podany skład clhEmrlczmy odpowiada dość śdśle minerał{)Wi o wzorze (!Fe Mg) 804 , 71H20, 1Ila:l€iŻąoemu do Igrupy melan;terytu, w którym że
lazo częściowo zoStałolpO<istawione iIl~zem .. Również 'badania derywatograncme wSkazują na m.iJnerał meIaJnterytowy.
" lPOOdbny mi:nJerał qpisano 'ze złOż !pirytu ,z G6r Swięto'krzyskich :p<>d
nazwą melanterytu magnerowego (T. IWieser, '1 949). Jego obecność notowano ta!lme,w zstRIR !POd nazwą tkirowirbu, a w CZ€Cihosłowacji jako jaroSit
(J. D. DaJna, E. S. Dama, 'H~5'7). W miejsce żelaza oprócz magnezu mogą się
podStawiać C'z$ŚCiowo tallcie C'U, !Min, Zitl.Wedrug H. 'Le'hJmanna (1'9-5:3)
melanwryt mo~'elPojawiać się równiee: w ' !pokładalCh węgli kamiennych
i brunatnych.
Miner~y ,grupy melaJnteryitru powstają gł,ównie jaiko prod·UJkty utlenienia siarcl1lków, szczególnie sia,l'C!1Jków żelaza żgodnie ' z xealkcją:
się, 'Że

2 FeS2+7 Oz+2HzO=2FeS04+2HzS04
Duże zmaczenie ma
aJtallrując skałę
wać rozpadni~tórych

który

in.i

'tworzący się

Ulbocznie lDiejalko kwas siaJ.'lkowy,

w bez;p<lŚredn:im sąsiedztwie

może bądź

to

potęgo

jej Sklaldiniików ora'z iPOwodować przemieszczanie
się uwoln1iO'Ilych pi.€\l'wiastlk.ów w sieć Ilm'.YstalO1graiiczną powstającego me- ,
lanterytru, bądź ·te!żmoże dqpTowadzić do iU-twol'lZlenia się i!rl!IlyQh. minera-
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łów siarozaliowyCh, jak epsomit, haldtryChit "keramóhalit, "kq,iapit, gdps"
(T. Wieser, 1949; W. "2abiósk!i, il9l58,,'196O).
" We wszysflkicll'podainycli przypadkadil mm.eraiy , powStawałY 'w" ~;.,
l'IUlDika~ , ~qpalnianYdh, rW lIdti6rydh "to ~attiTa~ " ~iśnienie i ~QŚĆ"
waihają się ptZe'Wa6m.ie"wwą$kim."za!kresie.
Powsta~e na11amiast melanterytu w.niozenłaoh więrtniezyc'h

jest zja-

wiskiem dotęd: mecnotowan)'lIi. Na ogół jurt po 'kiJlkJUmieSięcmym ~
wywaniu 'l'dzeni *ał osadowyCh zawierających :siarczki .następu~ ich rozpad z jednocrzesnym WYdzi.~leniem ł'imOOibu i getytu.
"
W naszym prżyp6d1ru ńarbrzmdałe dbecmli.e odcinki ttrzen'i,zaw.lel'ające
sku,Pien.ia melaDterybu, Ibezpośrednio !PO WydObYciu z "otworów wisr:Ini- "
czycli i oczyszczeniu z ,płuczki.nic,zyin smzeg6:tnym się nie wyróżniały. W
ka2xiym zaś ll"a'Zie miały " identyczne średnice jak odcinki :rdzeni powyri:ej
i poniżej. Te iBtotne iZDliany w" wyglądlZie rdzeni powstały więc p6inęj,
a zatem powodujący te "zmiany melan'teryt lr6wnież nie wystfP>Wał pierwotnie w węglJU br.uInalfl1ym czy mWIk;u węglistym; tMiuSiał powstać w" rozeniaoh tym utW'01'ÓW podczas przedhowywania ich w maga"z ynie, Pierwotoie zaś w węgI.aoh 'brunalbnydh i mu.~ch węglistych 'z J,~ej występo
wa~ eiaIrc7JId; "z "1ld6rydh w OOpawie'daJo zmieIlionych wartinlkach mógł
powstać

melar1teryt. Za rtakim pogl~ein przemawia 'tak!że .malezieoie
największych " ~eoiacłlresztek rozsypujących sie koDkIrecji
"Wytowych czy ma1'kasytowycll~
"
lNal1eży zatem sądZić, " że ,we "wszySUk:icbprzypadkacl:t pojawienia "się
w rd?elliacb " Slrupień melantt"erytu. ibezpośredJnio po wyddbyew ż. otworów
wier1il~czyoh w węglu b~tnym i -mułku w~ldstym wy~ały kon.krecje pirytowe czy ma:rtkasytowe łulb skupienia: tyclh siarezk6w w !POstaci drobn'()2lia,mistej. SialrcrlJki te, dqp&:i:majd~ały się w miejscu. powstania, nie miały w cnaBZym przypadlku możliVY'<Bci utleniania się i przej-"
kła w mela:nterytt, .gdyż węgle Ibrunarfm.e i "mułki węgliste z Jugowej Z0stały przykryte 3TUlbą serią iłów i glin. ~ rwydObycie owych węgli
brunartnych i m1Aów"w~ :na poWierzcbnię iUmOŻ1'1wiłourtleniani.e
zawarlych w 1Ilic!h siarczków i pQW&tame melari'tery1lu..
" W na'Siym przypadku p:ra:esyoksydacji spowodowałY jedyriie ut1eoi~
nie siaIki si.aa:c7kawej do Biarezanowej. Zeilazo podc%astego procesu nie
uległo " :utl~ i pozostało w postaci d'WIU'W8Il'Ita§ciówej. ".Jak maiJna BIldać, rolę ..moderałm'a, k!tóry pmyczy.nił się do zwollnien:ia tempa wtórnych
przemian dkSydacyjnych ~1ło śrcxłowi9ko węgla ib1'UlDatnego i ~
" wiedni :milk:rQkl!i'mat pan'l,J:jący w pomieszczeniu magazynowym."
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KOPHACb. CTeC}>aH KYPAJIb

MEJIAJITEPHT B. KEPHAX U3 OKPECTHOCTEH CTIUErOMB:
Pe310Me
ABTOPbI OIIHcaIDI. CKOlJJIeB;RlI MIlIleparra, 06pa30B8.BIDerOCg B 6yphIX yrmrx H yrJIHCTblX cyrJIHI(. K8X ·xeplIoB. npoJIeJK8.BIIIiot. 60JIee rOAa B xepI(ox~e. Ko3CfJ4lBWleHT CBeTop:penOMJIemur,
yrOJI'mutJIORa OllT1l'fecxoii: OCR, a TaKlKe pe3YJlhTaTbIXHMIAecKoro a.HaJI.IOa COOTBerCTBYJOT MIlIle-

pa.ny rpymIhI MeJIaHTepRTa C o6m;eii: 4,>oPMYJIoii: (Fe, Mg) S04· 7H 2 0. ,ll;epHBaTorpa4,>H'lecme
HCCJIeAOBaBIDI TaKlKe YKa3bIBalOT .Ha Me)laHTepRToBblii: MHHeparr. MOlKI(o CAeJIaTb Bi.J:BoA,
'iTO 3TOT MIlIleparr 06pa30BarrCg nyTeM omcneHWl cylIh4.>H,D;OB, cOAeplKllm;HXCg B 6yphIX. yrmrx
H yrJIHCTbIX cyrJIHHKaX.

J6zef KOIRJ1'MS, Stefan KiURAL
MELANTERITE IN DRILL CORES FROM THE VICINITY OF STRZEGOM

.S ummary
,The .authors describe a concentration of a mineral deposited in brown coals
and coaly silts- ln drill cores !preserved over a year In a drill core repos'i tory. Refr.aclory indices, angle of optical axis, and results of chemical ,analyses point to
a mineral from the melanter~te ·groUip, ,characterized by a .general formula' like (Fe,
Mg) S04" 7HiO. DeTilVatographic examinatwns a'Lso Point to a lIIlelanterite miner.al
here. It appears ,t hat this mineral has been formed due to oxidizing process ot
sulphides in brown coal'S and oCoaIy sil't'S.

Kwart. geol., nr 3, l:!HO ·r.
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Fig. 1. Swiezo wyseparowany mineral melanterytowy. Pow. ok. 2 X
Just isolated melaterite mineral. Enl. about 2 X
Fig. 2. Olbraz konos'kopowy mineralu melanterytowego w przekroju prostopadlym
od osi optycznej
Conoscope image of melanterite mineral in a cros,s secUon perpendicular to
optical axis,
Fig. 3. Zmatowiale indywidua mineralu melanterytoweg,o po 'ldlkudniowym pozostawieniu 'na otwartym powietrzu. Pow .ok. 2 X
Mat ,individuals of melanterite mineral after a few days in the open air.
En!. about 2 X
Fig. 4. LPrzemiany mineralu melanterytowego w odmiani} luseczkowq 0 wyraznie
wyzszych wsp61czynnikach zalamania swiatla. Pow. ok. 50 X, swiaUo nie
'calkiem ,spolaryz,owane
A:I'tera'tion of melanterr-ite minel'al .jnto ·a scale-liike va,riety characterized by
distinc~ly increased refraction indices. En!. about 50 X, partly polarized
light

