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BUDKIEWICZ

Wyniki badań kaolinu z Krzyżowei
na Dolnym · Ślqsku
WSTĘP

W pobliżu wsi Krzyżowa koło Świdnicy występuje interesujące złoże
klaolinu, dotychczas dokładnie nie poznane. W piśmiennictwie geologicznym sprZed kilkudziesięciu lat istnieją tylko dwie krótkie wzmianki
o złożu podane przez A. Stahla (1912) i E. ,Prallego (1926). W okresie powojenn-y m wykonano na tym ozłożu kilka otworów poszuki~ch. lI4aterial próbkowy z tych otworów został zbadany przez autora, a uzyskane
wyniki i wyciągnięte wniOOlki stanowią treść tego opraoowanoia.

OGóLNA SYTUACJA GEOLOGICZNA ZLo2A
znajduje się w odległości. ośmiukilom.etrów na
od Świdnicy. Teren otaczający złoże należy geograficznie do
Przedgórza Sudeckiego, natomiast geologicznie jest związany z Górami
Sowimi. Podłoże stanowią bowiem utwory metamorficzne, charakterystyczne dla wspomnianej jednostki geologicznej. Świadczą o tym fragmenty skał napotykane w złożu, które ·pomimo daleko posuniętego prze.oQrażenia zachowały ślady struktury gnejsowej. Ponadto w kierunku pół
nocnym od wsi Krzyżowa napotyka się wychodnie paragnejsów Gór
Sowich.
Omawiane' złoże było dawniej eksploatowane na niewielką skalę. Wskazują na to "dwie małe odkrywki znajdujące się nieco na południe od budynku stacji kolejowej. RozPoznanie terenu otaczającego te odkrywki
uwidacznia, że prostopadle do toru kolejowego Świdnica-Dzierżoniów
istniała pochylnia wyciągowa · służąca do ładowania urobku na wagony.
Miejscowość Krzyżowa

południe

WIERCENIA GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZE
W 1948 r. w ramach prac Państwowego Instytutu Geologicznego, przeprowadzono w Krzyżowej wstępne badania geologiczne. Stały się one
podstawą dla wykonania w roku następnym pięciu otworów poszukiwa~
czych (fig. 1), z których najgłębszy osiągnął 26,1 m.

Wyniki

bą.dań

Otwór
w m
0,0 + 0,7
0,7 + 1,6
1,6 + 3,6
3,6 + 5,3
5,3 + 6,2
6,2 + 6,5
6,5 + 7,5
7,5 + 8,9
8,9 + 12,9
12,9 + 14,9
14,9 -:- 22,1
22,1 + 23,5
23,5 + 26,1

kaolinu z

"l{,rzyżowa

Głębokość

- glina zwięzła piaszczysta, żółta
- glina plastyczna z piaskiem, żółta
- glina bardzo plaBtyczna, niebieska
- glina piaszczysta, brunatna
- glina piaszczysta, niebieska
- glina piaszczysta, brup.atna
- piaSek białawy
- glina piaszczysta, niebieska
- glina piaszczysta, brunatna
-glina piaszczysta; niebieska
- glina piaszczysta, brunatnoniebieska
- kaolin białawy
- kaolin żółty

gleba ze żwirem
kaolin żółty
kaolin czerwony, smugowaty
kaolin cżerWonO:-żółtxrsZarY -kaolin żółty
kaolin czerwony

-

"Krzyż'owa

w m

0,0 -:- 1,0
1,0 -:- 2,2
2,2 -:- 3,4
3,4 -:- 3,6
3,6 -:- 4,0
_4,0 -:- 4,4
4,4 -:- 5,3
5,3 -:- 5,7
5,7 -:- 6,0
6,0 -:- 6,2
6,2 -:- 9,5
9,5 -:- 10,4
10,4 -:- 20,4

m

IIP'Opis

-

gleba
ił żółty
żwir

glina piaszczysta, brunatna
żwir

glina plastyczna, szara, smugowalta
piasek szary
kaolin żółty
kaolin szaTY, smugowaty
kaolin żółty
kaolin biały
kaolin żółty
kaolin czerwony

Otwór
Głębokość w

II"

Opis

Otwór
Głębokość

"Kriyżowa

w m

0,0 + 0,7
0,7 + 2,6
2,6 + 8,1
8,1 -:- 9,2
9,2 + 11,3
11,3 + 20,5

I"

Opis

Otwór
Głębokość

- Krzyżowej

"Krzyżowa

IV"
Opis

0,0 -:- _0,7 - .,-gleba
0,7 -:- 1,7 - -glina piaszczysta, brunatna
1,7 -:- 4,6 - glina plastyczna, czarna
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4,6 -:- 6,3
6,3 -:- 6,9
6,9 -:- 10,1
10,-1 -:- 11,7
11,7 -:- 12;6
12;6 -:- 16,6

Budkiew.iez

- glina piaszczysta, niebieska
- kaolin białawy
"",,"",kaolin biały
- .kaolin hi.alożólty
-,- kaolin żółty
.
-koo~in czer'\Vony
Otwór "Krzyżowa V"

Głębokość

w ·Dl

0,0 -:- 0,6
0,6 -:-: 1,1
1,1 -:- 1,3
1,3 -:- . 1;6
1,6 -:- 2,4
2,4 -:- 3,0
3,0 -:- 3,4
3,4 -:- 4,8
4,8 -:- 5,0
5,0 -+- 10,0

Opis

gleba
glina ciemnOszara .
.- :-glina cZarna ze żwirem
- . żwi:r
- gUrta piaszczysta, jasnOszara
-:- glina piaszczysta, niebieska ·
- żwir
- glina czerwona
- piasek ilasty, brunatny
-:- bolin czerwony
-

Wyniki wierceń poszukiwawczych i obserwacje terenowe uwidaczniają.
skal nadkładu i części stropowych złoża. Ponieważ żaden z otworów nie przebił złoża, nie moż
na w obecnym stanie pozna:n;ia
ustaolić jego pełnego profilu.
W schematycznym ujęciu

budowę

złoża stanowią czwarlorzędowe gliny i żwiry malej
miąższości, poni:żejkt6rych wy--

s1lrop

stępują .mioceńskie · skały ilaste
o . różnej plastyczności i baqowie. Wśród mchmiejscami napotyka się dwudziestocentyme. trową waa-stWę zasobną w humus. Znaczna miąższość mio.cenu rzędu kilkunastu metrów
zachowała się w pobliżu otwo. ru Krzyżowa I i -na brzegu wą
wozu,· uwidocznionego lIla fi. o SIl ioo
200
. 300m ..
gurze
1. Pod · glinami występuje
...
' .................'................!.'............
kaolin. W górnych partiach ma
on na. ogół barwę b:ialą, a wraz
- zgłębokoścUI staje slię żółty,
a następnie czerwony. Można
by tu doszukiwać się IllOrmalFig. 1. Plan wierceń w Krzyżowej .
nych zjawisk wietrzenia, któMap of bore-holes at Krzyżowa
rych następstwem jest odpr~
wadzenie żelaza w głąb i zmiaJna, baq-wy skały. ··W - part~ch terenu bardziej
obniżon.ych erooja spowodowała usunięcie kaolinu białego i dlatego w otworze Krzyżowa II napotyka. się od Il'azu skalę barwy żółtej. W o'brębie złoża

.

.
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z

Krzyżowej

3·25

obśerwuje się p:rzemieszczama ~~u zwietrwlego na . irleditżych .~
strze:riiach.Tyin sposobem .zwietrzelina·' gnejsowa ulegała ' lokal;niepewnej
segregacji, wyselekcjOIlO-wany .zaś materiał przykrywał sąsiednie ·skały·.
~czasp~eszczaq.ia ·lfiateriału · i w okresach póZn:iejsżych- zachodziły
zjawiska erozyjne. Wskacrujeto, ze kadl.ir7.bialymięl.sza.nse za.chowaćs!ię
pod. grubszym ' nadkładem. trzeciorzędowym, a Więc . tam, . gd2lieobecnieuks2tałtowarrie morfologiczne tereną Z!aZIlacm się ' wzniesieniami.Potwierdzają to profile -otworów "Krzyżowa -Ul", i częściowo;,KifZy7Jowa I"mlożonIych .:na bI"2JegU niezerodowanych części nadkładu.
.,
, . 1. : ._

BADANIA LABORATORYJNE
J

.

.

W celu poznan:ia własności kaolinu z Krzyżowej przeprowadzono badania nad: charakterystycznymi próbkami. Objęły one obserwacje mikr~
skop9we, termlczną analizę -iróżn,icową, rozdział na frakcje i <YLruiczenie
niektórych własności technologicznych.
.
Wyniki rozfrakcjonowania na aparacie Schu1tze-Harket podaje tabela 1.
Tabela l
WynikiodpławiauJa

(otwór

.'

,. ,

Średnica dyszy .

w mm .
1,0
1,5
2;5
3,5
4,5
5,5
5,5

l

"Krzyżowa

Uzysk

IV",

,

głębokość

pławienia

wOfo
30,30
3,53
16,16
7,07
2,02
4,04
. 36,86

kaolinu

I

białego

9,9-10,1 m),
Średnica cząstek

wmm
< 0,015
0,025
0,060
0,080
0,139
0,206
>0,206

Wychód frakcji naj drobniejszej jest stosunkowo duży w porównaniu do
innychpolskichkaolirtów. Frakcja ta składa się głównie z pelitu kaolinat.o, \\Tego oraz ' nieWielkiej ilości łtWarcu. Ponadto spostrzega się nieliczne izometryczne skupienia - substancji ilastej .zlepione wodorotlenkami żelaza.
Frakcja naj grubsza, a więc pozostałość po użyciu dyszy 5,5 mm, składa
się niemal wyłącznie z kwarcu,. wśród którego napotyka się pojedyncze
żółte skupienia il-aste i mikroskopOwonoieóznaczaJny pelit barwy czarnej.
Płytki .cienkie wykonane z białego i 'żółtego kaolin u pochodzącego
z głębokości 9,9 + 10,7 m otworu "Krzyżowa IV'" są bardzo podobne.
Kaolin biały różni się od żółtego brakiem plamistych zażółceń. W obrazie
mikroskopoWym obydwu preparatów przy skrzyżowanych nikolach uwi'dacznia się skała . pelitowa o masie podstawowej składającej się z osobnik6wwykazujących aruzotropowość.W masie tej tkwią ziarna kwarcu bezładnie, "lecz równomiernie rożmieszczone. Są one silnde spękane, co podkreśla obecność czarriego pelitu wśród spękań, W świetle spolaryzowanym
!

,
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wykazują faliste znikanie światła. Obecne są jedy:rui.e wyjątkowo wydłU
żone łuseczki muskowitu. Ziarna kwarcu mają przeciętnie wielkość 1,5 mm,
a grUbość wspomnianych łuseczek muskowitu jest rzędu 0,02 mm.

W celu USltaJ.enfia składu mineramego próbkikalO.l:inu białego z otworu IV
9,9+10,1 m wykonano termogramy (fig. 2) z :frak:cji płaWienia
uzyskainych przy użyciu dyszy o średnicy 1, 2, 5 i 5,5 mm. Termogramy wykonał "" L. Stoch. Badaa1ia wykonano na aParaturze o układzie
rÓŻlnicowym, mającym ter:tnopary Pt-Pt/Rh. Cięilar próbki 1 g. PrędkOść
ognewarUa wynosiła 12°C. Trzy pi~ krzywe mają podobny przebieg.
Obserwuje się jedynie dwie chamkterystyczne reakcje, a mianowicie endoogłębolrości.

Fig. 2. Term~ kaoJdnu z Krzyżowej
Thermograms of kaolin from Krzyżowa
krzywa. odpł&wioneJ fraatcJl kaoUnu
(d~ 1 mm);. otwÓl." "KrzyŚOWa IV";
głębokość 9,9---10,1 m, 2 krzywa odpławionej trakcji kaoUnu (dysza, 2,5 mm);
otwór ,,Krzyżowa XV", głębo~ 9~
10,1 m, 3 - krzywa odpławionej frakcji
kaol1nu (dysza 5,5); otwór ,~
IV"; głębokość 9,9-10,1 m, 4 - kaol1n
Młty; otwór ,,Krnytowa. XV"; głębokOŚĆ
1~,7 m, 5 kaoUn
otwór

1 -

"B':rzyżowa

czerwony,

V"; "głębokość 7 m, 6 krzywa odpł&wionej trakoji białej _
OIrewkl "kaolinu z szybiku po8zuk1wawczego (dysza 2,5 mm)
1 -1 d1agra.m ot waahed-out kaoUn fraction (1
orltlce) , bore-hole ,,Krzys!Jowa IV", depth 9,9-10.1 m.., 2 - dJa..
~ ot washed-out kaoUn t:ract1on (2.5
"m m. orltloe); bore-hole ..B:rzyżowa XV";
deptb. 9.9-10.1 ·m .. 3 diagram ar
waahed.,;oUlt kaoUn fract10n (5,5 mm.
or1floe) , bore-hole "KrzYf»wa XV'., depth
9.9-10.1 m ., 4 yeUow kaoUn, borehole "~a V", depth 7 m., 6 diagram ot washed..out tract10n Ot
a wbite kaoUn lenUcle :from a . teat pit
(2.5 mm, orI.t1oe)

mm.

termicmą

szczycie w 580°C i egzotermiczną o szczycie w 990°C. Zauwaw :intensywności reakcji są następStw~ ,zmiennej ilości
i uz:iar:nienia kaoUnitu w -poszczególnycll frakcjach. Ks~t termograniów
wskazuje 'bowiem, że badane próbki zawierają głównie kaolinit. Zbadano
.również anaJogicznie kaolin-~ .żółty . z otworu "Krzyżowa IV". Od termo:gramów poprzędndch termogram ~ijhu żólt~o różni się małym efektem
endoteTm:icznym, o szczycie w temperaturze około 340°C, który · przy.-:puszcza1nie jest spowodowany obecIl()Ścią wodorotlenków żelaza. Ponadto
z otworu "Krzyżowa IV" zbadano kilka próbek kaolinu białego, pochodzą
cych z warstw stropowych. Wszystkieone mają analogiczną budowę oraz
O

żone rÓŻnice

Wyniki

badań

kaol!inu z Krzymwej
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skład mineralny, jak próbki opisane powyźej. Wyniki ' badań kaolinu
z ' otworu "KrzyżOwa IV" sugerują, że nie znajduje się on. na złożu
pierwotnym. 'Mamy tu przypuszczalnie materiał nieznacznie przemieszczony. Brak zwłaszcza prawie zupełny przeobI'3ŻOnychłusek mik, tak
obficie repre2;entowranych w próbkach z irinych otworów, świJadczy o pew...
nej selekcji materiału skalnego.
Na p61lnoony zachód od otworu "Krzyżowa IV", w odległości 80 m,
,oowieroono otwór ,,Krzyżowa III", w którym na głębolkości 6,2+6,5 m
występuje również biały kaoliri, mający jednak nieco odmienny charakter.
Na podkreślenie zasługuje - obecność makroskopowo dost'rzegalnych, ,bezbarwnych, błyszczących łusek wielkości do 1,5 mm. Próbka składa się
z kaolinitu, ziarn kwarcu różnej wielkości i wspomnianych łusek nńki.
Luski te są przeobrażonym w róilnym stopIliiu biotytem. Większość oso})..
n:ików uległa -całkowitemu wybieleniu i wykaeuje ruskie barwy interferencyjne. Natomiast część z nich zachow:ala jeszcze barwę zielonawą,
typowy habitUs biotytów, doskonałą łupliwość, a ,nawet wrostki cyrkonu.
Ponadto spostrzega się pleochroizm i żywsze barwy interferencyjne. Sposób zachowania. własności pierwotnych wslmzuje; że biotyt uległ prze-obrażeniu na miejscu, a jeżeli był przemieszczony, to w każdym razie na
nieznacznej przestrzeni.
Ponadto w preparatach występują pojedyncze utwory robakoWlate lub
racz.ej stanowiące fragmenty sferolitów o zdecydowanie niskich barwach
mterferencyjnych i ściemnianiu pseudofalistym. Własnościami odpoWiadają OIlle kaolinitowi. Są to nowotwory minerałów ilastych typu kaolinitowego .lub przejściowe formy przeobrażeń biotytu. Biorąc pod uwagę, że
obserwowany preparat reprezentuje skałę ilastą powstałą wskutek peł
nego przeobrażeruia gnejsu lub zwietrzelinry gnejsowej osypującej się
z jakiegoś zbocza, trudno jest zdecydować, czy mamy tu kaolin pierwotny.
Jednakże szereg innych obserwacji mikroskopowych sugeruje raczej słusz
ność tego poglądu.
Dodatkowych argumentów w tym kierunku dostarczył płytki szybik
poszukiwawczy, założony w niedużej odległości od otworu ,,KrZYZowa III"
na krańcu południowo-mchodnimodk!rywki 1 (fig. 1). W szybiku tym
IlalpOtka:no na nieznacznej głębokości kaolin biały, zawierający,licme białe
S9Czewki kaolinu osiągające wielkość paxu centYmetrów. Jedną z tych
soczewekodpławiono , wyodrębniając pelit j. materiał ziarnisty. Ponadto
pod mikroskopem zbędanoosobno pojedyncze frakcje i fragment słabo
przeobrażonego gnejsu pochodzącego z tego szybiku~ Białe -soczewki są
zbudowane z osobników o wielkości 0,01 + 0,005 mm. Mają one wsp6ł
czymriki zalamania światła nieco wyższe od balsamu kanadyjskiego,
a barwymterferencyjnestalowoszare. Wykonane z substancji termogramy ,
wykazują przegięcia typowo kaolinitowe (fig. 2, krzywa 6). Odszlamowana
frakcja 'grubsza, 'po~tała po użyciu dyszy 5 mm, składa się z fragmentów
utworów robakowatych, pojedynczych ziarn kwarcu wielkości 0,08 'mm.
i małej ilości wodorotlenków żelaza. Fragment zWięzłej, choć silnie prze- '
obrażanej skały .z szybiku l , pod :mikroskopem odsłania skałę gnejsową
o charakterystycznej budowie. Zachowały się w nięj silnie zWietrzałe duże
Skalenie. WszyStkie obserwacje wskazują, żew szybiku napotkano utWór
skaolinizowany, którego skałą macierzystą , mógł być gnejs oczkowy.
W pobliżu otworu ,;Krzyżowa III" i pierwszej odkrywki kopalnianej wy-
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stępoWałaby .Więc .: częśc zloz~

,kaolinu - o . charakterze niewątpliwie ' pier·.,.
wotrrym.
. . . . .
'
.
.'
Dotychczasowe badania poszukiwawcze wykonane na ' złożukaolitll,l
vr: Krżyżowejzatnykają ·od 'południa i północy otwory , ,,Krzyżowa y ','
i "Krzyżowa I" . W pierwszym i tych otworów ,występuje kaolin czerwony
<> strukturze smugowanej. Składa się on z kaolinitu, dużej ilości całkowicie
odbarwionYch . łusek o habitusiebiotytu, zróżnicowanych pod względem
wielkości, kwarcu i wodorotlenków żelaza. Termiczną krzywą różnicową
prżedstawiono na figurze 2 (krzywa 5). Otwór ,;Krzyżowa I" napotka!
w 'części spągowej kaolin biały i czerwony, w którym spostrzega się
'makroskopowe błyszczące bezbarwne łuski.
' W celu "· uzyskania C'hara.k:terystyki chemicmej ,kaolinu ·pcxldano .ana1iz~e
dwie próbki 'J tabela 2).
Tabela 2
.~ ."

Analizy kaoUnówz Krzyżowej
1
I

.

Składniki

.

.

l

SiOz
AlZ0 3

noz
FeZ0 3
Cao
MgO
NazO
KlO
-HlO
HlO

i

zawartość

2

Ofo

. 68,55
' 18,84
0,04
3,86
0,37
0,07
0,29
0 .14
0,51
7,80

1; Kaolln b1&ły. Otwór ..Krzytowa IV", ··głębokOŚć 7,9 m 2. Kaolln biały. Otwór ,,Krzytowam", głębokość 8,2 m -

_.

60,82
26,54
0,54
1,48
0,13
0,11
0,15
0,11
0,94
10,07

f

9 m.
9,5 m.

Wyniki analizy chemicznej potwierdzają spostrzeżenda uzyskane podbadań ·mikroskopowych. W kaolinie białym z otworu ,,Krzyżowa IV"
Występuje więcej kwarcu niż w 'kaolinie z otworu ,,Krzyżowa III"; Oby.,;,.
dwie analizy wskazują na odprowadzenie aJkaliów oraz wapnia i magnezu.
co świadczy, że materiał wyjściowy uległ zaawansowanej kaolinizacji •

czas
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Złoże kaolinu w Krzyżowej jest dotychczas geologicznie niewysiarcza.,.
jąca poznane. Odwierconych pięć otworów me osiągnęł9 spąguzłoża,
gdyż zostały zatrz~e w kaolinie. Zaobserwowane różnice w kaolinach
z otworu ;,Krzyżowa IV" i "Krzyżowa III" w strukturze i w mineralnym
składzie ilościowym ' wskazują, że złoże nie ma charakteru jednolitegO'.
Napotyka sięmiejscamikaoliri na zł()Żu pierwotnym i wtórnym. Znalezie-::-

nie bezspornych dowodów w tym zakresie dla niektórych próbek jest zde...
cydowanie trudne. Wobec tego, że badaniu pcxldawanoskały ilaste, które
powstały prżez przeobraź.enie gnejsu, przeto pewne uporządkowanie prze-..
strzeri.ne składników można uważać za ślady budowy pierwotnej. J~
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jednak' podobna budowa mogla powstać w skale ilastej pochodzenia
wtórnego; zawierającej znaczną . ilość . . utworów łuskowatych. Natomiast
'niewątpliwe. wydaje się, ·żeskala .napotykana w.' szybiku, a zawierająca
'duże bialesoczewki, kaolinitowe, jest utworem przreobrażonyIRna miejscu.
POźoStale .występowania kaolinu .. w złożu są trudne do jednozn.acznego
!rozpoznania.
,
' .' .
. ,Omawiane złoże kaolinu oprócz aspektów naukowych pow.inno · również
wzbudzić zainteresowania natury ' gospodarczej. Stwierdwno .bowiem. . wy.stępowanie kilkumetrowej miąższości :białego kaolinu pod StQsunk9WQoieznacmym: nadkładem. Kaolin ten daje okoł:o 30°/0 frakcji najdrobniejszej,
a' więc jest · korżyst;ny. dla wzbogacania. Jego ogn'iotrwałość w $nie surą-,
wym ,'wynosi 34 s. S.,. skurczliwość całkowita 7/8% • PopadtQzawartość
że1aza w jednej z przeanalizowanych próbek jest. niższaQd 1,5%. -Zasąd::
,niczym zagadnieniem; które:.-pozos.tajedo wyjaśnienia, je,st kWestia· zas~
bów, która: może '. ' być rązsb:zyg,nięta .po :. przeprpwa~eIl!iu · dociątkowyc,h'
badań; poszukiwawczych.
.
'Ukł'ad

zuii ' Surowców
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:PE3YJU.TATLI HCCJIE,lJ;OBABHa: . KAOJIHBA 113 lWIIIlKOBOit
.
B BlllKBEA CHJIE3HH .
Pę3IOMe

B.1maKO MeCTHOCTH KWWKOBa B

HMJKHetrr

CHJIe3KH 3aJIerae-r mITepecHOe Mecro-

'P'mK}(eHHe KaOJImla. : .

IIOKPOB

MeC'l'OpOJK,l(eHHJl COC'i'OH'l' H3 'IeTBeP'l'H'łBhIX cyrmmOK 'H rpaBH.fI H DJJaC-

TJł'!HhIX JWroqes.OBbIX cyrmmOK.

06LIKROBeHHO B

KpoBJIe MecTOPOJK.lte&Ha 3aJIeraer
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6eJlhI1ł KaOJIHB, a amKe HaXO~ lKeJlThdł M KpaCHbDŁ M~oc'l'b

6eJIoro Kaomma
'P63Pymea: 3pooM~ li TOr){a
Henocpe~CTBeHHO BKPOBJIe IIOJłBJIHeTCH xpaCHhItł JW.~ MecTQPOlK){eaxe BCKPJ>1'1'O'
lIHThIO ' CKBlłlKmłaMH, caMaH rny6oJW.H H3 KO'l'OPbIX ){OC'l'Kl'aeT 26,1 ]I(. IlnaH pacao1l0lKeHMH IIOHCKOBhlX reo.nOl'K'lecJGIX pa60T npe){CTaBJIeH Ha cPMr. 1:. 06pa3~I EllO-

.p aBHHeTC8 KeCltOJIl>KmI Me-rpaM, HO MecTaMM OH 6bIBaeT

.mma
li

JfCCJIe){osaHbI MeTO){OM TePMWlecKOro ){M<p~JII>HOro aHaJIH3a ' (Ta6JI. 2}

'JWKPOCItOIlK'łeclmX lICCJIe){OBamfił. H3

pe3YJII>TaTOB

3THX

MCCJIe){OBaHJUł

BM}{Ho.

"łTO rJI~ ~paJIl>HhIIIm KOmIOHeHTa:aIIH HBJISłIOTCii JW.OJIMHHT M KBapI{.

· ~epEicm.w SBnHe.res 'aaXOlK){emt:eB lIopo){e, ltaO.JIJfilOahIX, 'i~pa3~
cPParMeaToa 4H 6e3qBeTHhIX 'iemyex c HH31OOC1 mrrep«PePem:Pl0HHhJJ0m I{BeTaWf, 06pa30BaBIllHXCR H3 6H'O'l'm'a MarepmreKoA ropaoA nopo){oA JW.OJIKHa 6hlJI rneAc, npaKTe<pHhIfl: ){JIH COBbHX rop. B HeKO'rOphIx 06pa3I{aX.
HOBoo6pa30BaHHił HJIlI Ja

3aMe'UleTC8 CDXpaHHBmaHC8 CTPyKTyPa nopO){hI. KaOJIHH BCTPe>meTCH '1'8lOKe li KaS:.
:M!OpwiHo' nepeoorJIo:atęm.DŁBeJIhJił. KaOJtHa MS KmmKosoA npe,tlCTjlBJIHeT KalKeTCR
li ' npoM:bJIIIJIesiu,u.t ~pec. B '~ B~e eró~ om~ "34 KOHyca 3erepa.

npH BhJCYlIIHBaBHM 6,frl/e, a co,tlep:atamfe ~03HeMBOro BmKe·
1,50/t. neJm1'OBaH cPPaKI{W! DOJIY'łeHHa$ł npll mJIIlMOBOA O"łH'CTK:e paBBHeTCH OKOlIC>
3(fJ/e. ]I.JIH ODpe){eJIeHHH 3auacOB MecTOpolK){eHHH CJIe){YeT 6bI npoH3BecTH ,ttaJIl>H~
ume reoJIorM"łecltJle pa:3Be~'łHhIe pa6arbI.
1I0JIHaH COK'PaTHMOCTb
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BUDKIEWICZ

RESULTS .OF INVESTIGATlONS OF KAOLIN FROMKRZYŻOWA
IN LOWER SILESIA

Summary
Near Krzyżowa in Lower Silesda there occw's an interesting kaolin deposit, Theoverburoen of tbis deposit consiBts of Quaternary loams and gI"a/Vels, and of'
plastic Miocene clays. · Generally speadclng, in the ,t op part of the deposit there
occurs a white kiaolih, -underneath ' a ye1low . BIIld red kaolitn. The thic'kIness of the·
.w bite kaolin is several meters; ' however, locally tbis layer isfrequently eroded
and then red kaolin appeaxs d1!rectly in the top part of the depasit. In this,
bed, 5 bore holas have been drilled, the deepest being 26.1 ro. A map of tOO geológioal research has been given in Fig. 1. SampIes of kaolin h8IVe been examined by
means (lf a .therma1 ·.differenti'al arialysis (Fig, 2), by óhemical ana1yses (Table 2),.
and by mierosoope observations, The resu1ts oi these inves1ńgations reveal that the
main minexal compo.hents are kaolin alIld qua,m. In-teresting 1-S the appeaxance,
within thiB deposLt, of kaolinite new growths i:n the shape of worms or its fragments,
and (lf colourless scales with low interferenee colours descendi.ng from biotite_
The mother rock of the kaolin has been gneiss which is characteris1ńc for Sowie
Góry. In some of sampIes the author observed the preserved textUre of the mother
rock. Kaolin is found in a secondary deposit :too.
Wbite :kaolin from KTzyżowa seems to be also of interest for economic pur-o
poses. As l'a'w material it shows a heat resistance equalling 34 Seeger cone, and.,
atotal drying sbrinkage of 6.frl/o; its Fe:P3 content is sliglltly l~ thm1 l.~/o. Its,
pellitic :fraIction, obtadned by washing out, Ul about 3f1J/o. In order to ascertainthe
resoureesof tbis deposit, further geo}ogical-exploratory field work SeeIIlS to be
necessa.':"y.

.:

