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Selwsbergit. Z Ciechanowa peralkalicznysienit hipabisalny
W otworze wifer,tniczym w CiechamOlWde, łWy1konanym !P1'Z€Z Pl"Zoosię
biorsbwJo Poszu1kiwań NaIDtowych, lP'Od p.aleozoicmymiskałamiosadOlWymi
na 'głęlboik.()ś~i 214!9'4,O ID stwiel1drono Skałę Ikrystali~mą. Zgłębiacie otworu
wiertniczego zalkończono Il1agłębdkoOŚCi 2151Q,3 m po proow.ieroeniu 1'6,3 m
mi~zości Skały, która m€igaSkdpoWlO iPTZY1J?OmiJna ~am:tt prekambryjSki
krystaliJnHru !półtnoono-wschodJniej P:olSlci. Wstępne 'obserwacje próbelk
i szliiów wykazały jedrnak, że skała 'z Ciechanqw,a j'est u1tworem ihd.paibi:salnym. W. Smu,1.illrowSk:i.1(19'617) Skałę !Z Ci:echaroowa oIkTeślił jaiko trachit porfirowy ' ,,IIliewątpliwie wullkanicznego poChod'Zenia, najprawdO!pOdobniej
o formie suhwu1ikandcmych d:J:!o'bm:ych intruzji lO dalekiQ zaawaJnsowanych
zmianach wtÓl'!nych". SjpostrzeŻ'etn!ia 'te są 'W ogólinych 'zarysach zgodll1,e
z "WyIl1Iilkaminaszych baldań.

Skała magmowa z Ciechanowa jest ,t ypem monotonnym, s1:abo 'zrÓŻ1Ili.,.
OOW1aJllym rw profilu wiertmic'zym. Odzm.ac'za się OIl1a iba'I1Wą cienm.oc'zer1wOIIlą
z cienmiejszymi, nieco rueregulal'lIllie 'l'IoZ'J:llieszczOIl1ymi !plamami! i smugami. Strulktull"ę ma porfirową, ~askqpow:o trurlJno dostrzegaliną rw wyniku
zbliżO!llej ,brurwy fendkryształów i tła skal!nego. Cienmocżerwo.nawe fanakryształy skalenia osiJą;gają 'Z1Wylde Śl"ednicę ikilllru mm, Tzad~ej do 1 cm.
W dJroilm'oikIrystaliC'Zlllym tl,e Skalrnym x:ówl!1ież c.iernnoC'zerwonej barwy
zawa'l'te są smugi i nie.regulame $Uipie:rui.a m.iInerałów Illieprzezroczystych.
Telkstura sikały w lPartld. spągowej iPrzewierooIlJeigo oddnika Skał iktystałic2lIlych jest masywna, natomi~st rw stropowej wtdocme są nieliczne !Pę
ch~zyiki! pogaZlOwe, częściowo wypełtnrione Idl'1dbndkrystaHcZIlytm tkwarcem
obrośniętym 'brun,aibnawym lIlalotem tlenlków żelaza. W1doCZlll€ są tu rów- .
nici ni~regulaTiIlych kształtów ~łaszczone pclIga,zawe formy, całlkowicie
wypeilinione mi!nerał,em jasnozie1onej lQa'nwy. [SIkała jest :intensywnie SlPę
kall1a, a zmiany te srozegó1Jnd.e :wyraJŹmie zazm.aCZOIIle są w do'l nej części
OOzenia. W ,tej par!tii rdzeń j'est xoZJkruSWIly . na ll1li€lW1eLkie fragmenty
i Wltórnie użylony hematytem, krtióry Z8.JbaTWił Skałę na brU'na;tnoczerwonawo.
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W płytkach cienkich skała ujaW!Ilia holoOkrystaliczną, porfilrową strukturę iZ lrliewie1Jk.ą ilościią illtikrrakirystliC7JIlego tła Skalin~o (taJbl. I, fig. 4).
Fendkrysz;ta.ły należą do alIbitu. Badania. IPIl"'zepoowadz.cme przy użyciu sto-

.

lika UIIldwersaInego wykazały, 'iiż Jest \to tprawie ozysty a'lbi,t, o kącie oSi .
qptyc2'JIlych · ~Vy = 73 o i wysokim stopniu 'lJIPOrządikowania st~tury według krzy.wych A. S.Ma'l'!fU!ndna (1900). Fernokrysz'tały tego minerału rwy- .
ksitałoone. są rozmadcie: spotytka się formy :wy.raiJ.nie -aUJtomorfic11lle, częś
ciej jednak są Oille iksen.omortfic.me, objawiające śl;my l"eS<mpcji! i przemian
deuterye:ZllyiC'h. Zwykle są one obrośnięte skaleniem potasowym l{oTlboklaJZem). Mlbit byrvva T'ÓW!n.ież ipIl"zerośnięty ska,leniem potaoowym; !który
. móże stamowić IProdwkot odmieszania. Nielkiedy a '1b1t ma wyraźną hudowę
szachownicową. Jego .fanokryształy zawiierają /POllad.to drobny !pigment
oraz więlksze skupienia minerałów me:prze.zroczystych, przeroSty ikJWarcu
i · dmOOlOłusec·2l1rowe ag.regaty serycytu rub nieco wię(ksze IblaszkimuSk!o-.
VV-ifiU. Mbi:t ,bYwa· ~bliźńi,acro.ny alibit-owo; a .w pojedynczych przypaJdlkach
'karlsbadzko. Fendkryształy są często spękane, fragmenty kryształów bywają talk:że · poprzesuWaJDe, co l7JWiązane jest 'z procesem de-fO'l'macji poetkrystaldzacyjnej. W szc.zelilIlaoh u:11wor.ron.ych podczas rruchów różnioowych
Skupiły się mineTa~y

Wltól'ID.e.

.

o

.

skalne ·2Jbuldowa.ne Jest ·róWll1ież ·że skał·ania. Drobnokrystaliczne
agregarty :tego m 'iJneraru, o przeciętnej · średndcy ziaTtIl Około O,Oi2 mm, wy- .
kazują rueróWine i smugowe znIDkanie światła. Większe zia,rna o wymiarach do 0,2 mm wygaszają lllorma1lDie. Osobmki większe od.maCzają się
kształtem kró1Jki.ch słujp!k:ów lulb ,tablic:rek. Przytprószone są ane IbrurnatIllym lPyłem tleników żelaza. DoIldadniejsze omac·zania Skaleni na stoliku
umwersalnym nie jest możl!fwe z uwagi lIla ich ma'łe wymiary oraz dużą
ilość W'l'IOS1lków i !przerostów m'inera-lnych. Na .!POdstawie lbadań ~6łczyn
ników .załama:nJ:a §wja.tła można pnzYPUSZCzać, 'Że skaleń ten '!"€'prezentuje albit przedhodzący IW anortdklaz. ,z ryc:zaUowej analiizy. Skaly wynilka także dIJeianIość me odmieszanej cząsteczki · Skalania potasowego
(samdynu), iktÓl'egozawarlość nonn.atywna sięga 20,f3iO/.. obj. W. ,tle skalnym występują dTObne ilości !kwarcu :w postaci rozproszonych ziarn
i przerostów. Pospolite są 'tu milnerały n:iepr-zejl"zyste o średlnicy dochodzącej dl() 0,02 mm. Obfitsze skupi€lllia minerałów niepnzeJrzystycll wy""
kazująnajciękiej właSlll~ ~eUlkoksenu, a. ta1kże hematytu i uwocmioiIlychtlenlków :relaza. Loka1nie miIn.erały te twaI"zą skutpienia będące ·r eliktami wcześniejszych minerał·ów mafic-mycll, Iktóre charakterystycmym
pokrojem sugerować mogą· zwłaszoza 'związek z egiry;nem I(fig. ą Formy
zleuikoksaniwwaln.ego ilmen;i.tu staLnow.ią lIla,tomiast pseUdomorfozy po tytanicie. Dostrzega· się także słuPkowe lub S2lkieletowe .zarysy ilmenitu,
Tło

wtórnie zleuikoiksan:ioowane:g o.
tPCJ61POlitym Skła'Cindikiem skały jest

ap~tyt. 'Rozprosz.o.ny w cał·ej masie.
nrinerał ten. bywa idiomOJ.'lfiezny. Boikroje słupkowe . apatytu
zamlk:nięte są n.ajC\ZęśC!iej w wymiiarach 0,0121-0,2 mm, osią.gając !Il~eIldedy
0,4 mm długościl.
W. skale dostrzeżono ponadrto iPęcher:ze pogaoowe, a Jtalkże. wtóm.e wy-

skalnej

pe1mie.nia szczel1n i ~ęk.ań, WŚTód którylCh. dominuje. kwarc. Wtóme ak.wa.:t"OowalIlie skały jest wyrB.m.e. Oprócz fWY!pE!łmdeń szozelm 'kIwa:re Ijjwor.zy
taJk.re nieregularne Skupiania i WIrldika ~ SkładndIki skały. Z milneralizacją
kwarcową wdąże się słalbe okruszoowaarie minerałami rudnymi. Slwpienia
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talkie, wielalm'oimie przerastające się :z kwa1rcem, dostrzega się' także w :pę
chel"zach pogazowych. Gł·ównd.e ,występuje It am'hemaityt, który samoclzi:elrue wypełi!1ia spękanIa skały, 'zwłaszc:za w \Spągowej Ctzęśd ,r dzenia wiel'l1miczego. Ostatnim produktem k'r ystalizacji pomagmowej jest tHuo,ryt, który
twony ni€regula\rlne smug~ i skupienia w pęcherzach poga2lowych i szcze-

Fig. 1.

~leu:koiksentizowane

igie ł1kowe

pseudomorfozy po miine1'ała'oh
ciemnych.
Ciechanów,
głęb .
25017,3 m: [Pow. 50 X
LeucoxeniZJoo lIleedle pseudomorphs ;ad'ter dar;k mineral:s.
Ciechanów, depth 2507-.(3. m.
Enl. X 50

lin'a ch Ska'ły. Fluoryt jest he2Jbal"Wllly lub słabo plamiście ,zabarwiOlllY fioletowo. Ma OlU doskonałą łU'Pliwlość,a wspókzymhlk ~zalamanlia świa·tła
n = 1,4,3 . W skale występują ponadto skladlndlkiwtórne w postaci drobnych skupień węglaJnĆJtWoraz drrobnozió<nm.istyoh, łuseczlmwatych agr.e gatów preni:tu. Skupienia ,tego .ostai1miego tyTko n,1ekiedy bywają samodzieJne, iIlajcz~dej natomiast gromadzą się w,razz m1nerałami ni:eprwzroczystymi: i węglanami.
.SKŁAiD OHEilVlIOZNY
Analizę chemiozną Skały wykonano 'z ;próbik:i pochodzącej z głębokości
2505,2 m . . Wyniki oznaczeń chemicznych [p'rzeds1tawtia <tatb ela 1. Ze wzglę
du na znaczną zawartość fluorytu w skale, w !próbce 'tej dodatkowo oznaczono fluor. Oz;n:a:cz'e nieflli'oru wyftmnane !PT·zez mgra :A. Chabł,o w ykazało
1,2'0°/(1 wag. tego pieT.wiastlka. :Z lWYIll,ilków ao::J..alizy chemicznej wycifl'gnięto
wniosek o średnio-:kwaślIlyrn charaikteTZe skały, zawierającej dużą iloOlŚć
alikaliów, a zwłaszcza sodu. Rarówn.all'lie &kładu C'hemiczn,ego sikały 'z jakościowym składem mineralnym umożlilwiono w !WyIl1,iikiu ' pTzeliezenia
analizy chemiC'zne j na skład 11JOrma,ty:wny spoodbem C .i LP.W. (tab. 2).
Przelic2'ien.ia powyższe wykazują, iż Sikała z Ciechatrl'owa jest allkaliczma, ·
zbudowalIla głoÓwnte .z a,l bitu i oOl~tomm(z<u (ab + Dr = 7!5,1 % ). Udział minału an jest niieiwiellki {an = 2,O%}, gdyż lIl'Ol'IITlatyTWll1y skaleń odlPowiaida
,a lbit'olWj o Składzie: Ab96 ,5'A m.3 •5 , iktóry Jest potwierlclzeniem pl"awJdłowóści
o2JIlaC'zeń ,opfyczmych. Zawar.rtość rnmału kWaJrcu !(q = 9,5!) wskazuje lIla
śI'etdJn,i()lkwaŚiny charakter sikały PIZy jeanOC2'iesnym wyraźnym nasyceniu
krzemtonIką. Ilość minalów ~udnych I(il, mt, he) i maficznych {en) jest
mała. W analizie chemicmej wyraźnie zaniżona j'e st zawartość P 20 5 , ,w y-
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Tabela 1
W)'IIIld analiz cheiniCZDYch selwsberglt6w w. procentach

I

Składniki

1

I

63,30
0,54
15,29
. 5,00
0,83
0,01
1,43
2,28
6,47
3,47
0,27
0,53 .
0,53
0,03
0,03

SiO:z.
TiO:z.
Alz03
FelO3
FeO
· MnO
MgO ·

Cao
Nal0
K20
PlOS
HlO+
HlOCOl
S

razem

100,01

wagowym

.I

2

3

64,92

62,62
0,38
17,57
3,16
1,79
0,24
0,38
1,18
.6,40
5,43
0,05 .
0,98
0,30

16,30
3,62
0,84
'0,40
0,22
1,20
6,62
4,98

0,50

-

-

99;60

Obja.nłenia l - lkaIa z Ciechanowa. aoal. Z. ZdrodowaJd. 2 - llel~bersit
z SOlvsblqet (H. S. WashiD;ton. 1917); 3 - liredni Iiklad 101Wllbcqitu na pocktawie 14 analiz skał zaczer~ch z pracy H . S. Washiu&tona. 1917.

Tabela 2
Skład

oormatywny selwsbergita z
Minaly

kwarc .

q
or
ab

ortoklaz
albit
anortyt
korund
enstatyt
iIn:ienit
magnetyt
hematyt
apatyt
kalcyt
fluoryt

cm .

cieduuiowa

I

faktycznej

zawarlości

Procent
9,5
20,6
54,S
2,0
0,2
3,6
1,1
0,9 '
4,3
0,3

!

c
en
il
mI

he
ap
cc

O,l

fr

n.ikająca iZ. iIllewie1ild.ej il<lŚCi :m'ilnałuapatytu

apaty:tu 'W Skale.

2,4

(ap = (J,~/fi),

iW

stoQSUlI1lk'u do

.

charakteru petrogr.a!ficznego .i chemic.mego skały
Cieclumowa, wykazującej · mikroskopowe ceChy sjenitów
alikaUoznycih przeprowadoono ró'WlIiii.eż iin:m.e /Pl".zeliczend.a petrochern:iczne.
Materiał porównawczy do tych prreliczeń 'Z8.czeaumięto z pracy H. S.
W celu
magmowej

wyjaśnlienia

(wg C.I.P.W.)

!Z
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WashilIlgtana i(1.'91'iJwpostaci 114 alIlaliz: chemicznych selwSber.'gitóW ,;pó.;'

chod.:zących . z AmerylkiPółnOC!n,ejl~OII'l!taJna',' Massachlusetts,' Victoll"ia),

Tasmanii, AlbisyndJi, Syberii ;or,az lSIkalIldytIllawii laOslo)~ .

O

M
IlUg. 2. Fragment projek·cj~ Q----,U-iM: Wig P. Ni:ggli-ego

a!1ragroent ·of

Q~M

projeotion :acoorclIDg ,to P.

NiJgglli
III 2 -

anal'!zy selwsber,g itów wg H. S. ' 'Wasl:).iJlgtoo.a (/1.9111);
a:na11zy ,t rachitów d sjeniJtów wg R. A. Daly
selwsbergit z Ciechanowa; 4 - średni s.kład
Se1wsberglt6w na . pod6tawie 11'4 an6J11z (H. S. 'Was~on,
1Pr.zJeC1ęt.ne

(JSm'l); i3 -

1S17)

.

'

.

.

analyses of seliWobergltes aooor.ding tp H. S,' Washing!ton, 2 - average 'anaJlyses IOf· trachytes and syelnltes accord1ng to R. A. :oaJ.y (U.9l3), 3 - selJwBbergLie from CiechaIDÓW, 4 - average compos'l:timl of selw.sbergUes determillled
on 'Ilhe basl:S of '14 analyses (H. S. 'Washllnglton, :IS1'1)
il -

Na podsta!Wlie tych. dalIlyclh oblic2lano ś~ed!nl skład . selwsbergitów, zerw ,tab. l iObok :wyn~6walIlalizy chem!i!ollnej skały :Z CiechalIlowa
i selWSlbergi tu ipOchodząc'ego 'z ikłasyc'me~o odsłolIlilęcia iW S61rvsber<get.
\Dla powyższyoh ana1i'z Skał oblicw.n.:o parametry Q - iŁ. - iM wed'ług
P. iNiggliego, iktóre nacies1anJo na projekcję !tr,ójk.ątną l(tfdg. 2!).SreldiIl.ie wyniiki analizsjan;itów a:Iikalilc.mych i !trachitów pl'lzyjęto ,wedłuJg R. A.
Da'ly'ego{I00'3); PuJnikty projekcyjne selwsbergilt6w grrupują się IW pobliżu
J)tinktu F, 00 wSka.ruje, 'że ,głównymi Sk'ładnliikami skał są Skal€!nie, natomiast pole d~rsji IPu.:nJmtów iProje!kcyjnychiPrzecięte lilnią FP iJruformuje
Q wysyceniu łub lI1iedosycaniu akał ikrzemilaniką. !Klasyamy selwSber.gi.t
ora.z . średni Skład clhemicmy ttycl:t. Skał należą do .zespOłów ,obojętnych
o ba'rd<zo słalbym nasyc'emu ik.r21emianlką, podObn.ie jak śred!n:i skład che. miczny tracmtów. 'Cih~ter cihem:icm.y selwBbet1gitów 'zaJWaIrty j,est
w przed'zialeod 'sjeniltów a,likaliC'mych do trachitów ałlkalic:myc!h, ,jedlllalk
stą'Wiony
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selwsbetgi.ty są .za~zaj uboższe· od nich w składn:ik.i maificzne. Właści
w~ ta przejawia się Slrupieniiem pwnJktów iProjEikcyjnychselwsbergiiów
wzdłuż linii QF (fig. 2). .
.
Tabela 3
WyaIJd omaezeó apektralnydt alektórych skladDikbw skały z CiecJIauowa (wykoaaDe.przez mgra
W. Szc:zepanowsklego)
Olęboko~

pobrania
próbki w m .
2494,4
2494,8
2505,2
.

2508~8

2510,0

I

I

Ti02

I

MgO

0,16
·0,20
0,34
.0,76
. 0,25

0,79
0,93
1,10
0,71
.0,84

FeZ03

CaO

1

(całkowite)

2,14
2,24
2,24
3,09
1;95

4,36
4,47
5,75
9,12
4,31-

170
160

150
140
130
120

Q

•

110

100
90

•

80

-2
Fig. 3. WydtTes

•

-

210 220230 240 2 O Na

70 80 90 100 110.

. lil3

~5

wYlf'!łŻająey

atomawy'Oh

.

Diagoom rem.ectiJn:g

&.6

W7

.stosunek K do Na w l!iczbach

K-

Na Il"Jrtio d:n atomie numbers

iL - se.bWllberg-it Ił: CIecballowa; 2 - sel!wsbergJty wg H. S.
Wasbll.ngtona (11m/l); 3 - średnia 8!1lallza 114 seIlwsber.glt6w
wg H. s.. wash1ngtdna; 4 - ajen.H z Ełku; 5 - porUr
z Ełku; 6 -

IID11I:rOlljenlt GIl Olszt;vna; ., -

llljed z Wejsun

l IJe!wsiberglte forom Clecham6w; 2 selrwBberg1tes
-accordJng to H. S. Wasb4ngtOin (tlll]!1); 3 - average ana·
lys1s of 14 'IIEilwSbergi'tes eccoroJ.ng to H.S. WashJn~;
4 - ~ite 1'rom Ełk; II - ·pol1Phyory kun iEłk; 6 - mi·
orosyen1łe !lirom Olsztyn; ' " - 8Yenlte from 'Wejsuny
.

'Skała z Ciec:hanowa wyst~je w polu sel:wsbengit6w, j~ w· stosUltllku dó Śl'ed!niego Składu tydh Skał i kltasycznego selwsbe:ng.i. tu ma nieco
wyższy !parametr M tmlJnały ifemilcme) odpowiadający trachltom. WOOec
powyższego podd!llIlJO .T'ewdzji wy.n;iki arnłlli:zy chemicznej selwsberigli'tu
z Ciech8ll1OWa. Badania 1k00000001ine zostały wykonane przez mgia W. Szoze- .
panowSkiego metodą oznaczeń spektralnym, kit6rych wy1D.iiki podan.o
w :t abeli 3. Z danych za·mieszczonydh IW t1iej taJbeli należy wnb*ować
o 'norIIla'lnej . dla selrw8bergit6w: ,zawal"ta§cd :M'gO . w Skale z Cioohanowa '
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oraz tYlPowej !Zawai1tości żela'za, 'z wyjątkiemmac,mie zminerałiWwanej
IPII()bk:i z głęboilrości 2'508,8 m.
Pl10jekcja t:r:ójikątna Q - L - M wedłt.t:g P. Niggliego tnie przedstawia
w pełniz:r:óżJnioowania skał pod względem iPacr-ame'bru F (minały SkaJ.,e,..
n'iowe). Bo!ść waplll:ia IW' skałach pera'llkalicmych rue jest jedJnaik c:zynnilldem cha'rakterystyc'2Jll.ymska1eni. Pierwiiastelk lten ulega zwykle IW'aharnom zwllązarnym 'z o!bOO[lloSc,ią nli.€Ik!tórych alkcesorycmych lub wtórnych mirnerał.ów: aiPatytu, fluory;tu i !kalcytu. PodwyŻ'swnazawartość
tycih mi1l1erałów jest ipIl'zyczymą a1l1lOma'1ne:j il<JIŚCi fWIa!P1l1ia w selwsbergicie
z Ciiecl1a1l1owa, gdzieCaO związane jest ,głÓWlIlie ,z P:P5, F 2 i ~. SIkała
z Ciechanowa, jest oIdImia1l1ą sodową, w lk1tórej s1Josu1l1e1k. liczba'tJomowyc!h Na: iK = 3,: l. PodabnyStlosune!k sodu do potasu wylkarują ,zwykle
bijpabiBa1fIlle sjemlty peralkałic'me - sełwSbeIlgirty. 'ZrÓŹ1l1ilOowa1l1':iJe stosun-'
'
ku !Na: K włic':zJbach atomolwych p'l'zedJstalWi01l1o na <fig. 3.
Dla po:r:ÓW1nania na wY'k~es naniesiono tallde iJnll1e skały aIkalicme,
Polski póhlocno-wschodiniej: sjenity z Wejsun i{E. Gorlich, J. iBadak,
T. Morawski, 1,960~) li E'łlku I(E. Gorlich, J. iBa(ialk, L. iStoch,1.'9'64},porfir
tracmtowyz Ełku I~M. Jusk.owialk, O. Juaklowia:k, rw. RyGta, 196171) i mikrosje1l1it ,alIlortoklarowy !Z Olsztyna ('Z. OumOlwska, M. Juśowiak, 19169).
Wyikres ten :i!Iltf,ormuje, iż stosunek iNa: K stawia skałę ,z Ciechanowa
vi rzędzie silnie sodowych selwsbergitów, IW' iktórych 'zawaTtość potasu jest
ndiżs:za od zawal'ltości Itego pierwiastka w średniej anaJlizie i Iklas)1{!2Jll.ym
selwsber.giCie. Podoihny stosunek Na: K.'wylka'zuje taIk:he miikrosj€1l1it anortok1lazowy z Olsztyn'a, 1l1a'tomiast sjenity z WeJsun. i Ełlk.u są Ibaroziej :potasowe i stosunelk N a : K wynosi dla Skał z WejSUJtl 1 : 1, a w portfirach
'z ~iU 1,5 : 1.

o

o
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o

Bada1l1ia skały 'z Ciechanowa wylka,zały, że joest O1l1a se1wsbel'!gttem (hipa,bisahlym sjenrutem peraLkalic,mym) 00 struktu'rze holO1krysta'łiczn.ej, parf:iTowej, z milkroziarllistą strulktu'l'ą ltil:a slkaln~go. Jejskładchemiczm.y
rÓW1l1owamy jest sjenitom peraWkaJ;i,cmym 'O sodowym charaikterz;e, wyrażOlnymstostmkiem lic2'Jb atomowych Na : K = 3 : 1. Charakiter strulktury
świadc~y o foI"1nie hipaibisalnej i bralku [powiązama ze sta:l"Szym jpooLJJożem
'ikrystalic:mym. '~b,yJt wc,z;esne 'zaikooClren.ie 7;głęl1:nan.ia 'otwor.ru wier,tn':iJezego IW Ciechalllowie mepozwolHo lIla jedJnocZieS1l1'e 'zdetermilnowanie maikirostru:kturyciała oraz jego miąższości. BadamJ.a pe'tr'Ogratficzne sugerują
jed1l1aik makrostrukturę żyłową.,
,
iNazwa selws'bergit, która 'ze w:z;ględu na charakteT chemiC2Jny, jak
i cechy petrogratficZ!Il.o-struik'turailJn'e odip'OWiaida '2Jbadanej skale ,z Ciechanowa, wpoowadZiO!llazostała w 181914 r. IPrz~z rwo C. lBr0gg,era. A. Joiha!tl!IlSen
(1'9419) definliuje selwsbergit jalko hiJpabisaIlIląskałę peraLkaIic,zną, bogatą
w sód i stanowiącą odjpowiednik [perallkal'icZ1l1Ycih ,sodowycih sj,eniltów zwią
,za1l1ych 'z ,grupą ska.'ł jplutolIlicmych liUlb sodowych ,trachitów,' rÓW1l1l()1V\ra'Ż
nych grupie 'skał iWy'lewn.ych.
SelwsbeIlg~t z Ciecha!l1iOwa j-est Skałą utworzoną ,z magmy peralkalicznej I(sodaw,ej). W gMwnym etapie !krystaJlizacjli utworzyły się fenokryształy a~birtu :i!przypuszcza.JlIlie eg1ryIIl'U, kit6ry IW' póŹlniiejszym ,etapie ul~gł
całlrow:iitemu pr21OOlb'l'aż.elIliu. ZuibOOeme .m,agmy w sód IW 'WY'ni!ku iU:twoir21ania aJłbitu i eg:iJrynu spowodowało' :Skonoentrowne potasu, a rw mia.rę
o
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.€Sji -krystalizacyjnej wyIks.ztałcenie obwódełk - potasowych· i .anorłio
iklazu, 'budujących również ,tło skahle. GW~OWIne- ;Od;ga:zawame magmy
IW tym etapie spowodoWało powstanie 1ic-2lD.ych pęcliettylków,- ikttóre -następnie _zostały :wypełlni<me miin:erałamilW'tómyi:ni. Z- etapem poma-gmo2miązane jest dkwaroowame skały, OIkrus.zcowBlIlie- herriaty.tem oraz

wym

Ik:rystalizacja fluorytu.
- .Zagadnienie 'W'iellru seJJwsbergitu ~z -Ciechanowa. może 'być dyBlrusyjne.
Na młodszy od proteroroilku wiJełk, lWSka;2lU.je jego Skład: -chemiczn'yorafZ
przesłwnlki geologiczne. Sjenirty. allkalicme -z EłIlru ~.Jusk()IWiak, -W.Ry~
ik~, 191613; E. GorUch, J. Bakiaik, _L. Stooh, .19614} oralZsjea::Uty IPrzecmające
gabro r.w Piazu (E. Gorl'ich, J.- Bad-alk, T. MoraWSki, 1960,) odmaClZająsię
.bowiem stOSUJnftdem Na: K = 1;'5 lub -1': 1, ,lrwb też. -wy.ka'zują,zinacmą
przewagę K IlUld :Na.' Zbłiżonym do ~lwsbergitu, ~em. Na : K wy""
różniają się przecinające sjenit żyły porfiru trachitow~o IZ Ełku (.M; Jug.;.
Ikow.i.alk, O. JlU.SkowiaJk, W; Rylka, -UI16l7). Stosunek Na : tK = 3- : 1 zaootowalIlIO na.'tomiast w· pr:rec'ilna-jącym ikambr milk:resjanicie lImortoklarowym
z otwoOru wier'triiczego OlsŻJtYiD']G-11~Z. GumowSka, M. Juslrowiaik; 1"9169).
Z powyższego rwyniIka, iż .gen~ selwSbergiltu -z Oieohooowa należy
wiązać 'z !paloozoic2Jnym peralkalicm.ym wulJkanizmem, IW którym za-ma-ozona jest przewaga /Na nad K. O:maeznym ożyw.i.eniu wulkanizmu wIPa:..
łeozoiiku,zwłaszc'za w strefile wyniesienia lIla'zurSko-suwalskiego i obniż.eitria Ill:adbałtycldego, św:iJadozą wynilki. wierceń IW OlsztYlIlie i Płońskui
.gdzie żyły skał alkalicznych prrecma,ją utwory kamlbru, sYJl.uru i dewonu.
O rozległym roZPl"zestrzen"ieniupa:leozoiczmego !W'U!l!kail.1iiZmu peralkalicz"
nego rówrn,ież mówią wyni!ki baJdań ma1iedału oI1mlchowego I'le -zlepieńców
czerwonego ą>ągowca (jbszaru połrw:lin:iow,o-wschtOtd!ruiej częścd. syn.eklizy
perylbałtyckiej lCM. Jruskowiak, J. PokorSki.~ 1969). !Na rt:ej podstawie można
WInioskować Q łkoma.gmat~2Itlości sell\VSbergirtu z Ciechanowa z :ilrunymi
litworaroi: 'ż~owymi, WystępująCymi wśr.ód Skał różnych okresów i pięter
paleo.zaiik.u. 'PIowstail.11U tych utworów ~zyjały młodsze ruchy telktoodczne
powoduJąc lWie1motIle ożywietn!ile magmy 'slikailicznej 1(0. Jm&:owiaJk, W.
Ryka, :196'7). Sodowe Skały magmowe Ikooc'zą 'zwylkle c;lługo'trwałe procesy'
metamorfi'C2InQ-lIIl'algmowe. 'Znane są one z -1iom.ych wystfPOwań' na ()Ib-szarach ;pla1tformowych, gd2lie stanoWią na.jmłodsze jch elem.-anty, jalk. np.
'Dla. oIbsza'l"ze pł)1'ty a7JOlWSkiej, Półwyapie, (K1Olskli.m, 'tall"Ozy bałtydkiej
i SzJkocji.
.,
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O.rrex IOCKOB.HK, B3.WlaB PLIKA

. CEJILB3BEPr1IT ID QEXAHOBA
(IlEPAJ1KA.JIHlłHJ>Jił ImIABHCCA.JThHbm: CHEHIIT)
Pe3'l OMe
B 6YPOBOit . CKB8JKI!He

B IJ;eXaIlOBe nop; naneo3oitCKHMlI

oca,n;01ffibIMll nopO,l(aMH, Ha rJIY6HHe

2494,0 M OTMelleHO 3aJIeraHHe xpllCTaJI.lIH'IecKllX nÓpOJl:,KOTOpLIe B Meracxone HaITOMHli3.IDT
,ll,OKeM6pHitCKHit tpaIlllT .xpllCTaJI.lIH'IecKoro MaCCliIBa ceBepo-BOCTO'l1l0it 'laCTlI nOJIbnm:.
HCCJIe,l(OBa.HIDI nopo,ll,LI 113 IJ;eXaIlOBa nOKa38.JIII, liTO 3TO ceJIbBc6eprnT (IlIlIa6m:ca.m.HhIit
nepaJIKaJIll1IecKB:II: ClIeHHT) rO!lOKpllCTaJI.lIH'IecKoit, nopq,lIpoBoi!: CTPYKTYPLI c MlIKp03epHllCToit
CTpYKTYPolt n;eMeB.Ta (Ta6n. 1, q,Hr. 4). Be XIIMlI'lecKHit COCTaB (Ta6~a 1,211 3) COOTBeTCTBYe1'
ClIeHB.TaM HaTplleBOrO xapaKTepa, BLIplUKeHlloro OTHOmeHlleM aTOMHLIX 'l1Icen

nepa.JIKl1JIl['łecKllM

Na:K = 3:1 (q,Hr. 2 II 3). XapaKTep CTPYKTYPLI CBIlp;eTeJIbCTByeT o rnna611CCaJIbHoit q,opMe 11 OTcyTcrBHlI CBB3l1 C ,D;peBHlIM .KpllCTaJIJIlil'łecKHM OCHOBaIlHeM. CnmnKOM 6hlCTPoe npepBaIlHoeyi'JIY6JIeHlle 6ypoBOR CKBa1KHHbI BIJ;eXaIlOBe He n03BOJllIJIO OP;H03HR'l1IO oITpe,l(eJIllTb B03paCT
MaKpOCTPYKTYPhl MaCCHBa II ero MOlI\HOCTI.. neTpOIPruPH'lecme IIccnep;OBamm npep;nOJIaI'alOT
:lI\lIJIbH)'lO q,opMY 3aJIera.HIDI, .a XlIMII':IecKHit XapaKTep KaK II neTporpruPH'lecKo-CTPYKTypm.Iił
xapaKTep nopO,ll;l>I COOTBeTCTByeT ceJIbBC6eprnTY (A. HOXaIlceH, 1949).
reHe3l1C ceJIbBC6eprHTa 113 IJ;exaIloBa CJIepyer CBB3hIBaTh c naneo30itCKHM ByJIKaHlI3MOM,
B KOTOpOM OTMelleHO npeRM}'lI(ecTBO Na Ha,!( K. TWrn:M 06palOM MO:lICHO CJl:eJIaTb BbmO,l(, 'ITO
HMeeTCjI KOMarMaTIl'łHOCTh nOpO,l(B .IJ;eXaIloBe II lIHhlX :lI\lIJIbHLIX OTJIOJKeHllit, 1I3BeCTHLIX B PalJm'lHhlX CTpamrpruPJI'łeClO!X neplIOJl:a.X1I 3TlUKllX nane030jl.

(M. IOcKOBJlK., O. lOcKOBJIK, B. PbIKa.
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1967; 3. I"yMoBCKa, M. IOcxOUK, 1969)~ TIoJIBJIeBBKi 3TBX OTJIOzeHBit cnocOOCTBOB3JD[ 60ne
)fOJIO.n;&re Ten'OBH'JeCXHe ,tJ;BmKeHIIS, npHBO~ X MHOFOlCpaTHOMY OlKHBJIemuo ~of'..

Man.W (0. IOcJCOB.IIK, B. PI.ma, 1967). Ma'l'plleBHMJl MarMllT.H'leCKHMll nopo,n:aMR 3aX8H'DIIIaIOTC
o6wo ,ltlIHTCJI&HYe MeTa.Mopclm'lecJCo~MllI'MOBhIe npo~. OBH H3BeCTBhI- no MHoro'IllCJIe1lllhIM
'3Mcnumsw HI1 TePPHTOPBH IIJIIlT41opMhI, r,n:e COCT8BJIJIIOT 60JIee MOJIO,II;hIe HX 3JICMellTId, xu:
B8IJ;pHMep, HI1 TCPPHTOPHH A:3oBCI:oA lJ.JlBThI, HI1 KO:JlLCJ[OM nonyOCTPOBe, ElUl'l'HitexOM lI(HTe
11 B mOTJI8.B.D:HH.

.

oteoh J1US'KOIWJ:A:K, Waclaw RYKA
SELWSBEBGITE FROM CIECBANOW "";"PEBALKALIC RYPABYSSAL SYENITE

Summary
.In a _,bore hole at Oiechanow, orymall:ine rock,. Il"tl'SeIIlbllilg macroscopically the
pre-CambTLan g!l"anite of iflhe orystallilitne 'basement of N-orrI;h-lEasrl; Podand, has bean
found at'a depth of tz49I4I.O m to ocCUl".under i1.1be iPalJaeozoic sedimentalry rooks.

sel.w.s...

Examtn:atioons of the rook from, oi.echanbw iha'V'e demoo.strated that it' is
ber,gLte (~c hy,pabySS8l1. syend.u;) that reveaDs bolocrystalline, porphydtic
textUTe wiIth micrognnua:a;r stru·cture of rock matrix ('Daible 11, iFig. 4). tts chemi-ca1
'Composition I~T'!lIb1es I, 2, and t31), 'OOl.'respondst() ,tb-st of perallka!li:c syeniltes' IWIhere'
Solidum clw-a-cter :Ls expressed by the ratio ,af 'atomic numbers iNa:K = 3: 1 (·Figs. 2
.and 3). The ,cbSlI'aoCter of ·te:x.ture proves a hypabyssa[. form mod stresses 1!be lack of
any relation W the olde;r crysta!1!Mne basement. An ea!l'lly ,completion of 1Jhe drilling
made .ail; C:\echan6w did not aIllow the authors to dete.nm.lIle e.ilther the mac:rostruotu.re .
.et the ['oak body' oO'llrSidered or irils thiolmess. Petil'ographd'C8'l eXl3llIl:ioo.tions suggest
a vein form here, and itscheimdic8II character a.Od petrographic-str-actura!l. featmes
oorrespond Ito t'bose of seilwsbelJ."lgirte (A. Jolrannsen, 1944J).
The genesis of the selwSbergite fram Ciedhanbw rsbouilid he refE!!t'Ted to .the Palaeozoi.c 'V,olc8lllli.e 'actilVity, where Na pr·evaiiled over K. 'rnms, we ma.y draw a coricl'\l~on .as to the camagmarm·c lIlature -of lthe il'ook from Ciechanbw as compMed wilth
other vein formatiOlllS iknown from Vlmous' oStir'atig.raphicaJl periods of PalJ.aeozoioc
(M. JUEilkowilaJk, O. JuSkowiatk, ·W. Rytka', .196'7; IZ. GumowSka~ M. Juskowialk, 1969).
These form-Mions dewloped due to the acl:i'Vdty of the younge;r tectooic movements that affected and agitated rf!he ~li-c magma: (0. J!U.SIkOW'i:aik, W. RY'ka, 1967).
The IOIllg-lJ.i,ved rnetamor,pMC-InaJgIllati;c pr.o·cesses ·firequEllll!tly ends IWLth sodirum mag-'
marbi-c roCks. They &"e known to OCCUil' wi·th:inthe ~1l'IlIl .areas, where they
eonsti-tut,e ,thew youn.g~ struct.u.ra!l. etlem·enb, :as for example in the area. ·af Awf .
:.plate, ~ola: penilllSUila, Bail.1li.,c 'shield and Sco11.J.a:nd.

TAiBLICA'I

Fig. 4. Porik<lwy sel:wsl>ergit z Ciechanowa,. glE:b. i2507,3 rn, pow. 8 X
P.oprphYTY selwshergit-e&9m Ciechan-6w, deptb 2507.3 m, en'l. X 8

Kwart. geol., nr 3, 196·9 r.
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