Maria KRYSOWSKA, Teofila PILA'r, Wanda WROCHNIAK-STOPKA

Charakterystyka petrograficzno-mineralogiczna
utworów najwyższego karbonu w Płazie
koło Chrzanowa
WSTĘP

Utwory najwyższego karbonu we wschodniej części Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego są od da.wna przedmiotem badań wielu geologów.
Rozwój poglądów na ich historię zestawił w swoich pracach S. Siedlecki
(1951, 1952, 1953, 1954). W wyniku noajnowszych badań uznał on, że na
'~tworach westf,alskich leży niezgodnie arkoza kwaczaiska, . którą wraz
z' .cżęścią piaskowców ka.rniowickich, zaliczył do środkowego stefanu.
Dotychczasowe trudności w rozwiązywaniu problematyki utworów
najwyższego karbonu i naj niższego permu we wschodniej części obszaru
górnośląskiego wyndkały głównie stąd, że utwory te pochodzenia terrygeq.icznego wykazują dużą nieregularność w rozprzestrzenieniu i nie odsłaniają się nigdzie w kompletnym profilu stratygraficznym.

Profil w Płazie koło Chrzanowa jest pierwszym profilem, który udostępnił kontakt utworów w~tw libiąskich z arkozą kwaczalską i umoż
liwił obserwacje dwustumetrowej serii omawianych ~dów. Znaczenie
~atem profilu w Płazie jest duże. Profil ten stano~ poważną podstawę
do poznania utworów najwyższego karbonU we wschodniej części Zagłęb1a Górnośląskiego.

Celem niniejszego opracowania jest pOda.nie charakterystykimineralo.gi.czno-petrograficznej tego profilu jako podstawy wniosków sedymentologiczno-stratygraficznych.
Analizy płytek . cienkich ze skał klastycznych wykonała W. Wrochniak-Stopka w Pracowni Petrograficznej Biura Dokumentacji Geologicznej. Minerały ciężkie opracowała M. Krysowskl;l w Pracowni Petrograficznej Górnośląskiej Stacji Terenowej ~. G. Badania nad spoiwem mineralnym przeprowadziła T. Piłat w Praco~i Petrograficznej Górnośląskiej
Stacji Terenowej l. G.
Mgr S. Alexandrowiczowi ' dziękujemy za życzliwe uwagi i dyskusję
Wyników.
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OPIS PROFILU WIERCENIA W PŁAZIE
Głębokość '

w m

0,0+2,0 2,0+8,0 8,0+45,0 ' -

Rodzaj skały

Piasek

żółtOBZairY,

pylasty
szarokremowy; nieco marglisty
Piaskowiec zlepieńcowaty, brunatnokremowy, bardzo
słabo 'zwięzły, średnioziarnisty, miejscami gruboziarnisty.
W serii tej na głębokości 40-45 m występuje wkładka
zlepieńca o .okruchach dochodzących do 4 cm średnicy
45,0+70,2 - Piaskowiec średnio- i gruboziarnisty, barwy kremowoszarej ż odcieniem rdzaWym, słabo zwięzły
70,2+81,0 - Piaskowiec jak wyżej, warstwowany materiałem ilastym,
barwy brunatnocrerwonej i jasnokremowej. W piaskowcach widoczne są otoczaki kwarcu, lidytu, kwarcytu,
. gnejsu
81,0+82,5 - Piaskowiec zlepieńcowaty, slabo zwięzły, szarobrunatny
82,5+94,0 - Zlepieniec słabo zwięzły o barwie szarobrunatnej do
rdzawej. Obserwuje się tu otoczaki ilaste o średnicy
4-15 cm barwy czerwonej i kremowej, a także otoczaki
kwarcu
94,0+99,0 - Piaskowiec gruboziarnisty, . jasnokremowy,. ku ,spągowi
przechodzący w rdzawy, słabo zwięzły, zawierający otoczakikwarcu oraz otoczaki ilaste o barwie czerwonej
i jasnokremowej
.
99,0+100,0 - llowiec bI1lIl8ltnowiśniowy , miejscami jasnok~em:owy',
silnie zdiagenezowany, . ku spągowi laminowany mate~
. ri~em piaszCzystym '
,
.
100,0+111,2 - Piaskowiec gruboziarndsty, ,k remowy, ku spągoWi prze,
chodzący w brunatny, z kilkucentymetrowymi . wkładka...
, mi ilastynii, barwy wiśniowoczerwonej i jasnopópielatej.
Pojedyncze otoCzaki kwarcu dochodzą do 3 cm średnicy
111 ,2+113,5 - Piaskowiec drobnoziarnisty,
jasnokremoWy, żwarty ;
z wtrąceniami ilaStymi barwy wiśriiowej
113,5+118,5 - Piaskowiec zlepieńcowaty baJrwy brUlrlatnożółtej, kruchy
z ma1ymi otoczakami kwarcu
~18,5+120,5 Piaskowiec drobnoziarnisty, łupkowy , 'b arwy ' pstrej
z 50 cm wkładką iłowca silnie xwietrzałego
120,5+130,5 - Piaskowiec gruboziarnisty, jasnożółty, ' słabo zwięzły
z ·otoczakami różowych piaskowców drobnoziarnistych
130,5+135,3- Iłowiec silnie zapiaszcz.ony, wg<Srnej części gruzłowaty,
.
barwy czerwonowiśniowej
.135,3+139,0 - Piaskowiec drobnoziarnisty, łupkowy, kruchy, o barwie
s.zarowiśniowej z wkładką iłowca wiśniowego (50 cm). Na
przełamie widoczne małe konkrecje pirytowe
139,0+143,6 - Piaskowiec zlepieńcowaty barwy szarobrunatnej z 'W'l&niowokremowymi wkładkami ilastymi. W piaskowcu tym '
widoczne są większe otoczaki kwarcu oraz różowych pia~ .
. skowców
' . '
.
.
143,6+148,0 - Piaskowiec drobnoziarnisty, szarozielony z ~,przę~
chodzący w mułowiec pstry
.
Wapień

Utwory

~aj wyższego

karbonu w

Płazie

kolo CPI'zanowa
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148,0-:-162,5- Zlepieniec szarozielony z 1,5 cm otoczakami kwarcytqW;,
lidytu i .piaskowców
'
.
..
,
162,5-:-167,5 - nowiecczervVono-brunatn~Wiśniowy, rińejscami silnię
. ..
zlustr.owany, plastyczny; z wkładkami zlepieńcas~oco-:
zielonego '
..,
. .
"
~
.167,5-:-212;4 ~ Piaskowiec drobnoziarnisty, szar.ozielony, zwięzły, z dużą
ilością łyszczyków, miejscami przewarstwiony piaskow,:"
cem zlepieńcowatym
~12,4-:-227,1-Piaskowiec drobno- i średnioziarnisty, s·i lnie zażelazi.ony~
"
czerwon.obrunatny, l.okalnie widoczne gniazdowe nagro-:madzenia hematytu. Liczne blaszki bi.otytu i muskowitu
~?7'1-:-230,0 Ilowiec pstry lekko piaszczysty, zwięzły, z dużą ilością
,
muskowitu
' .
"
:
230,0-:-236,1 ~ PiEl!Skowiec drobnoziarnisty, rdzaWOC2JeCrw.ony, z wtrąc~
,
niami materiału ilastego
236,1-:-238,8 - nówiec plamisty Q barwie jasnoziel.onoczerwonej
'.
238,8-:-250,0 ,-- Piask.owiec dr.obnoziarnisty, barwy szar.oczerw.onej i szarO-::
,
zielonej z nieregularnymi wtr~ceniami materiału ilasteg'O;
silnie 'zażelaziony. Ku spąg.owi przechodzi w piask.owieC
, ,
.
średnio- i grubozwnisty
,
~50,0+254,O Piask.owiec gruboziarnisty, ' pylasty, brunatnowiśni'Owy~
'.
"
z dużą ilością bi.otytu i musk.owitu z kilk.oma przewar.,.
... .
stwieniami materiału ilasteg.o. Ku dołowi przechodzi
' "
w piaskowiec czerwon.obrunatny, gruboziarrusty z wkłaą.~
ką piaskowca średniQziarnistego . (10 cm), jasnożółtegQ
Q spoiwie kwarc.owym.
,
. ': Poniżej występują piaskowce, zlepieńce i iłowce, typu wyżej opisa1'lych, reprezentujące najwyższe .ogniwo warstw libiąskich.
PHARAKTERYSTYKA SKAL NA PODSTAWIE PLYTEK CIENKIC:ą:
, Jak wyrrlka z .opisu makroskopoweg'O, w profilu W Płazie napotkaOO
w postaci zlepieńców lub piaskowców przewarstwi.oriE! '
częst.o pelitycznym materiałem ilastym. Występują też utwory określone
jako mułowce, wykazujące strukturę aleurytową i stanowią lIla .ogół przejście od pelitowych skał ' ilastyCh do psaroitowych i psefit.owych.
',- ' Badani1a mikrosk.oP.owe płytek cienkich d.otyczą głównie zlepieńców;
piaskowców i mułowców.
.
. W wyniku tych badań należy stwierdzić, ' że utwory najwyższego
karbonu w Płazie przedstawiają materiał dość jednolity zarówno pod:
względem składu minerąlneg.o, jak i budowy.
_
Wyraźnie zarysowuje się zmienność zwięzłości materiału dostrzegalna
już zresztą makroskopow.o, a zależna od charakteru i ilości spoiwa. Skaly
występujące na głębokościach 45 do około 190 m z małymi wyjątkami są
słabo zwięzłe. Spowodowane to jest bądź to małą il~dą substancji zlepiającej" bądź też jej nierównomiernym rozłożeniem w skale, tak że część
~ rnineTałnych tkwi niemal luźno w .s kale powodując jej , kruchość
frozsypliwOŚć.
,
' ,
' ,. , '
', ' Na, głębokości ' około 190 ID zauważyć można pewną zmianęzabar";
Wten.iasKał.
W części stropowej barwa skaL piaszCzystych .jest nA.:ogó~
.
.
skały klas~yczne '

~

. ~

.

' .
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jasnoszara, kremowa, nierzadko czerwonawa. Wkładki o innym .zaba:F:
wieniu spotyka się raczej rzadko. Poniżej 190 m dominującą barwą pia7
skowców jest szara z odcieniem zielonawym. Wkładki ilaste występujące
w tej partii również tracą czerwonawe zabarwienie na rzecz ciemnoszarego
lub zielonawego.
.
. .
'.
. '"
Zupełnie ogólnie można poWiedzieć, .że poniżej wspomnianej głębo
kości występują skały bardziej drobnoziarniste. Bardziej wnikliwe ba~
dania mikroskopowe pozwalają stwierdzić dalsze . różndce.
.
W szlifach wykonanych ze skał występujących niżejglębokości ·190 m
stwierdzono po raz pierwszy wśród minerałów akcesórycznych granaty
występujące dość licznie w postaci kilku okruchów w każdym sz1ifję.
Poza tym zaobserwowano zmianę charakteru lepiszcza piaskowców.
W·wyższych partiach osadów lepiszcre. jest baordziej skąpe, na ogól kao:U~
nowe, bogate w wodorotlenki żelaza. Spoiwo to występuje w postaci
agregatów, zbudowanych z bardzo drobnych pelitycznych osobnikó~,
o niskiej dwójłomności, przypominających niekiedy masę izotropową.
Liczne rdzawe pla'my i zacieki wodorotlenków żelaza zaciemniatją jesZcze
.'
.
.
bardziej obraz mikroskopowy.
Na takim tle lepiszcza spotyka się niewielkie ilości materiału o cechach
optycznych illitu lub hydromiki. Są to łuseczkowate osobniki o siln~
.dwójłomności, wykazujące barwy interferencyjne II, a: nawet III rzędu. Na
uwagę zasługuje fakt, że osobniki te nie wchodzą w skład najdrobniejszej
frakcji, lecz tworzą łuski o wyraźnie dających się wyróżnić zarysach
w polu widzenda mikrosJ,ropu, gdy tymczasem substancja kaolinowa tworzy zwarty agregat osobników tak drobnych, że nawet przy bardzo dużych powiększeniach nie można dostrzec konturów poszczególnych ziarn.
Fakt ten jest charakterystyczny, gdyż na ogół w skałach ilastych
frakcję naj drobniejszą stanowią hydromiki, fi kaolinit występuje w więk
szych osobnikach. Nasuwa się więc wniosek, że wysoko dwójłomne łuski
hydromiki zaobserwowane w stropowej partii skał profilu .powstały j~
produkt przeobrażenia muskowitu. Sytuacja- ta ulega zmianie w skalaCh
występujących poniżej 190 m. Występują tli skały bardziej bogate w lepiszcze, które tworzy głównie bardzo drobnoziarnisty materiał illitowy.
Poniżej 190 m obserwuje się również Wzrost zawartości skaleni.
,
.W profilu z Płazy skały piaskowcowe występują w wyraźnej przewadŻe
nad bardziej drobnoziarnistym sedymentem, dlatego też omówimy je na
pierwszym miejscu. Zasadniczy, jakościowy ~ad mineraJny piaskowców
nię ulega zmianie. Przedstawia się następująco:
Kwarc, chalcedon, skalenie: ortoklaz, mikroklin, pertyty, łyszczyki,
minerały akcesoryczne: cyrkon, apatyt, turmałin; granat, tlenki żelatza,
piryt, minerały węglanowe,okruchy skał oraz spoiwo.
W poszczególnych typach piaskowców zachodzą jedynie różnice' stosunkach ilościowych między poszczególnymi składnikami mineralnymi
oraz- różnice w składzie granulometryĆZIlym.
K war c jest minerałem dominującym we wszystkich niemal płyt~
kach cienkich. Zależnie od struktury skały, tworzy ,on ziarna różnej wielkości, słabo na ogół obtoczone lub ostrokrawędziste. Niekiedy spotyk8
się ziarna jednootron.nie obtoczone, ~ł?iąee wrareirle fragment6wi-ozbi.tego, większego ziarna o wysOkim stopniu obtoczenia,. Ziarna kwarou wy",:
kazują pmeważnie faliste wygaszanie. Około 300/0 ziarn wykazuje wy:'

w

gaszanie " proste. -Nierrialwszystkie ziarna. , wykazują ' małe rozmieszczone
subniikroskopowe wrostki. - '
"
, ' ,.."
, .9prócz optsywanychziarn kwarcu detrytyczn.ego obserwuje s~ę rÓw:'
nie~kvvarc() " charakterzę wtórnYD,l, '8Iutigenicznym. Nie ,tworzy on regu'1amychziarn, 'lecz ni~ksztą.łtnie powyginane, i poszarpane skupienia, a n4J"
cz~ściej występuje w formie żyłek różnej , grubości, przecinających ziarna,
skaleni, kwarcu ' detrytycznego lub, iimych ' minerałów. '
" '
C h ,a l ce d o n występuje w przeważnej części płytek cienkich tworząc
albó mikrokrystaliczne agregaty, albo też wykazujące strukturę włóknistą:
Nięk;iedy wykan:ują promieniste ułożenie 'włókien, tworząc agregaty sferolityczne.
'"
. ' ' ;
Skalenie. Na uwagę zasługuje fakt, że występujące wśród opis}':"'!
'waIlych serii skalnych ,' skalenie należą wYłącznie do grupy skaleni potasowych. Ilość ich dość wyr,aźnie wzrasta w mu1;ii spągowej profilu,po,:,
niżej 190 m głębokości. Na wszystkich pr~atachstwierdzono ortoklaz.
Niekiedy spoty1msię także mikrokliIlJ z zachowaną wyraźnie kratką. Ziarna
skaleni nie wykazują na ogół świeżych powierzchni, lecz są pokryte produktami przeobrażeń, a mianowicie wYS9kodwójłęmnymi łuskami sery,:",.
cytu lub kaolinitem. Oprócz skaleni. potasowych spotyka się nieliczne
osobniki o strukturzepertytowej. ,Ze względu na sposób wykształcenia
pr~ostó\y pertytowych, tworzących regul.am:1.e wożone, cienkie żyłki
albitowe w skaleniu potasowym, należy przypuszczać, że opisane tu struk-,
tury .należą' do pertytów wla~ciwYch, powstałych przez odmieszaaUe.
Ska,lenie potasowe . tworzą też przerosty- pismowe z kwarcem.
Kwarc tworzy w osobnikach skalenia liczne, oddzielne wrostki () dość
zróżnicowanych, najczęściej jednak trójkątnych kształtach. Charaktery,gtycznyjestfakt, że riiemalwszystkie drobne wroStki kwarcowe,we po..;,
łączone z sobą, wykazują jednakową orientację optyczną.
, L y s z c z Y k i są dOść óbficie reprezentowane w skałach opisywanej
serii. Występuje tu zarówno mika jasna, jak i biotyt. Poza tym Występuje
chloryt, wtórny, powstały wskrutek przeobtażeniabiotytu.
'
, MuskoWit występuje ogólnie biorąc mniej obficie, jednak dość wyl'aźnie"
zaznacza. się spadek jego ilości w skalach, występujących poniżej 190 m ~
głębokości, gdzie równocreśnie wzrasta zawartOść biotytu i chlorytu. Mu:':'
skowit występuje albo VI postaci większych blaszek, ' alboterż w formie
drobnołuseczkowej jako serycyt. Ta ostatnia forma występowania muskowitu jest częstsza.
',Biótyt tworzy na ogól wydłużone, postrzęp,ione blaszki różnej wieI:" :
kości, wykazujące pleochroizm w b8['Wach od żółtej do ciemnobrunatnej."
W dużej ' ilości, zwłaszcza w głębszych partiach profilu, występuje chloryt.
Minerał ten jęsi; wtórny i powstał wskutek p:r;ooesu chlorytyzacji. Jej przebieg możemy zaobserWować w szlif~chmi.kroskopowych, często bowiem'
zdarza się, że blaszka biotytu została tylko Cżęśclowo zmieniona ' w chloryt,
częściowo zaś zachowała cechy biotytu. W procesie chlOrytyzacji nadmiar '
' żelaza wydziela się w postaci tlenków żelaza grupujących się w sąsiedztwie
blaszek chlorytowych.Nadmiar tytanu wydzi.e1anegoprzy chlorytyzacji '
występuje w post8Jci licznych, cieniutkich igiełek rutylu, ułootmych zgodnie " z 'pseudoheksagona1nymi kierunkami " krystalograficznymi ,biotytu.
Igiełki te przecinają się pod kątem 60° tworząc tzw. sialtkę sagenitową; , ,.
bezładnie

~

"
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.. Oprócz chlorytyzacji obserwuje się proces baueryty:z:acji powodujący
odbarwienie blaszek biotytu. Blaszki te odzniaczają się nliską dwójłom~
nością. · .
..
. .
. ·.· Z grupy min, erałów . akcesorycznych zaobserwowano
drQbne;niekiedy o zarysach idiomorficznych osobniki cyrkonu, występu~
j:ące jako odrębne ziarna lub w postaci wrostków w kwarcu i biotycie. Wy"':
stępowanie cyrkonu jest rozłOŻOlIle mniej więcej równomiernie w całym
~~

.

.

T u r :rri a l i 111 stwierdzono w kilku płytkach cienkich, na różnych głę
bokościach profilu. Są to większe lub mriiejsze fragmenty słupków o wy'":'
raźnym pleochroizzirie w barwach żółtawozielonych. i niebieskofioletowych ;
zmiennych plamiście. Powyższe cechy pozwalają stwierdzić, że jest to
skoryl (tUrmalin żelazowy). .
.
. A P a t y t występuje w postaci drobnych, cienkich pręcików, tworzą":
cych wrostki w innych minerałach, głównie w biotycie.
.
G r a n a t y - zaobserwowano jedynie w płytkach cienkich wykona':':
n.ych ze skal pochodząeychz głębszych partii profilu - poniżej 190 m.
Są to ziarna bezbarwne, dość dobrze obtoczone, o średnicach wahających
się w graniCach 100-300 mikronów.
.
.
, T l e n k i ż e la z a. W najwyższej partii profilu występuje dość licz-'
. nie limonit, tworząc razem z substaiIlcją ilastą spoiwo skał piaskowcowych.
W .niższej partii skal limonit występuje mniej licznie, poza tym zauwa-;
żono różnej wielkości skupienia magnetytu, częściowo zlimooitYzowane.
Droune grudki magnetytu występują poza tym w sąsiedztwie blaszek chlo"':
rytu. Powstały one wskutek wydzielania się nadmiaru że1.a2a w procesie
chlorytyzacji. ,
'
,'. P i r y t wYstępuje w niedużej il9ŚCi szlifów w postaci nieregularnych
skupie4. Cha!rakter jego występowania świadczy o epigenetycznym pocho-:
dzeniu tego minerału. Niekiedy ilość jego jest tak duża, że tworzy on
lepiszcze materiału detryt-y-cznego skał piaskowcowy.ch.
: W ę g l a ll'ł y. Minerały węglanowe występują bądf to w formie poje-::
dynczy.ch, dobrze wykształconych oso,qników krystalicznych, o pokroju,
rQmboedrycznym, bądź też tworzą nieregularne skUpienia zbudowane z substanCji zbitej, kryptokrystalicm.ej. Materiał węglanowy nie jest regulainie:
rozmieszczony w całym profilu: W partii stropowej występuje . w mniej-.:
szęj ilości, na ogół w postaci pojedynczych romboedrów lub dTobnych sku-~
pień kryptokrystalicznych.
Baroziej 'obficie pojawia ' się na głębokości ,
okołó 130 ni do około 190 m, następnie znów ilość jego maleje~ .W tejserii jeszcze kilka razy o~je się wzmożone występowanie, jednak
tylko na krótkich, kilkumetrowy~h od~ch profilu.
WYstępowanie węglanów w postaci romboedrów, braok po1isyntetycz';
nych • 'żbliźniaczeń oraz .bar4z0 duża zawartość żelaza zaznaczająca, si~
rdzawym zabaJrWiem.em pozwrua przypuszczać, że jest to węglan żelazistyr;
prawdopodobnie s.yderyt. Ze sposobu występowania syderytu można wnio,-,
skowa<!J że jest to minerał epigenetyczny. Nieregulame skupi~ia ~~
krysta:Qczne zajmują bowiem woI.ne przestrzenie pomiędzy ziarnami, a tak-.:
że wciskają się w postaci żyłek w drobne nawet szczeliny wpOszczegól~i
nych $mach m:iJneralnych. Rdzawe limonityczne obwódki na części sku~
pien sy~erytowycl1
sugerują proces ponownej limonityzaJCji ws1rutek wie-:.,
.
. . . '
..
..
tiŻenia.
~~ -

·
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o k r U C h Y S kał. W profilu warstw Ilbiąskich i nadkładu z Płazy
okruchy skał występują dość często. Częściowo są to ziarna osiągające
średnice kilku a nawet kilkunastu lub dwudziestu cm. Te warstwy opisano w profilu makroskopowym. W badaniach mikroskopowych zostały
Wzięte pod uwagę tylko te, których średnice nie przekraczają 1 cm~
ViI związku ~ czym nie zajmują całego pola widzenia mikroskopu. Wśród
okruchów skalnych przeważają osobniki monomineralne, kwatoowe, występujące w ·postaci kwarcytąw oraz rzadziej łupków kwarcytowych. Poza
tym stwi&dzOlIlo łupki kwaTOOwo-serycytowe, łupki chlorytowe, a także
łupki ilasto-piaszczyste. Wszystkie okruchy wykazują na ogół słaby stopień obtoczenia.
_
S P o i wo. W zbadanych piaskowcaCh można wyróżnić kilka rodzajów
spoiwa, opieo:ając jego podział na składzie mineralnym, a zatem: węg1ano- .
we, żela'ziste, kr2lewornkowe, kaolinitowe i illitowe. Bardzo często spotykane jest spoiwo mieszane, złożone z dwu lub więcej wymienionych sklad- .
ników.
Według podzia:łu Szwi~wa naleiy stwierdzić, że przewatża w zbadanych skalach spoiwo o charakterze masy wypewającej, gdyż najczęściej
zbudowana jest ona z minerałów ilastych. Spoiwo to nie może być traktowane jako właściwe, gdyż nie zostało strącone chemicznie, lecz utworzone
ze składników, które dostały się do zbiornika sedymentacyjnego w stanie
stałym. Jak już wspomniano na wstępie, charakter spoiwa nie jest jednakowy i na gł.ęł>okości 190 m zaznacza się bardzo ~ zmiana podstawowego składnika spoiwa ilastego z kaolinitu na illit.
---'--Cec--b-Y--Sk-ały---------p-ow-yz-·-eJ-·-l90--m---------;------;Oniżej~;~- ~~------l
- - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - ---~-------------·-l

raczej gruboziarnista

Struktura
Barwa

skał

jasna, kremowoczerwonawa
mała

Zwięzłość skał

Występowani~

skalem.

Występowanie

mik

Występowanie

granatów
Charakter spoiwa ilastego

mniej liczne
większe osobniki
ogólnie mniej liczny muskowit drobnołuseczkowy; serycyt wtórny
nie zaobserWowano
głównie kaolinit

~----------~~.--~----------------------

raczej drobno- i średnio- !
ziarnista
:
ciemna, zielonoszara
większa
.
bardziej liczne
więcej

doŚĆ

biotytu i chlorytu

liczne
illit

głównie

Pewną ~ę w charakterze spoiwa zauważa się, jak już wspomniano.
jeszcze wcześniej, na głębokości okolo 130 m, gdzie mamy silnie zaakcentowany udz!.ał materiału węglanowego. Ten rodzaj spoiwa strąconego z roztworów chemicznych możemy zaliczyć dógrupy s-poiwa właściwego. Materiał węglanowy powstał prawdopodobnie później, wskutek procesu karbonatyzacji pierwotnego spoiwa żelazistego.
Jak wynika z zestawionych danych, charakter skał oraz ich skład mineramy jest w całym profilu mało urozmaicony. Niemniej pewne ,róż
nice w składzie mineralnym pozwalaoją ,rozdzielić badaną serię na dwie
części lIla głębokości około 190 m. Dla przejrzystości pracy, ~ó~nioowanie
to zostanie przedstawione w powyższym zestawien~u.
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1 - minerały weprzeźroczyste, 2 - łyszczyki, 3 - cyrkon, " - granat, 5 - tUrmalin, 6 - staurolit, 7 - a.patyt, 8 - cYJan1t, 9
rutyl, 10 - epidot, 11 - SYderyt, 12 - anataz, 13 - andaluzyt
,
1 - opaque m1nerals, 2 - mica.s, ' 3 - z1rkon, 4 - gamet, 5 -tourmaline, 6 -: ,staUrollte. 7, apatite. 8 - eyawte, 9 - ,1'utlle,
10 - epidote, 11 - slder1te, , 12 - anata.se;- 13 - andalUS1te
'
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Należy zauważyć, że

pewne mniej wyraźne różnice zaznaczają się róWna głębokości około 130 m. Powyżej obserwuje się jeszcze większy
ubytek skaleni i mik oraz Iiiewielki wzrost ziarn: kwarcu. Poza tym w czę
śd stropowej występowanie węglanów jest raczej skąpe. .
Z powyższego materiału wyndka, że jakkolwiek jakościowy skład mineralny jest nieinalw całym profilu identyczny, tQ występują pewne
zmiany stosunków ilościowych pomiędzy poszczególnymi skblrlnikami mineralnymi, które poz.walają. na, wyróżnier,uie wyżej o~a!Ilych serii. ·
nież

MINERAŁ Y CIĘZKIE
Analizę minerałów ciężkich

•

utworów górnokarbońskich profilu w Płazie wykonano .na podstawie badań 41 próbek pobranych punktowo
z uwzględnieniem zmian litologicznych na odcinku około 250 m.
Badaniami opjęto głównie utwory piaskowcowe. Materiał zwięzłY rorzkruszono mechanicznie. Minerały ciężkie wydzielono jedynie w bromofornue z froakcji poniżej 0,5 mm.
.
Procentową zawartość poszczególnych składników w zespole minerałów
ciężkich ustalono przez przeliczenie 300 ziarn w każdym preparacie. Wynliki wyrażone w procentach zestawiono graficznie (fig. 1) w postaci diagramów słlupkowych.
Opracowanie minerałów ciężkich ma na celu stworzenie pewnych przesłanek wskazujących zarówno na źródło pochodzenia materi.a1u detrytycznego, jak.i na zmiany warunków sedymentacyjnych omawianych osadów.
'., .Dane te mogą z kolei stworzyć pewne wytyczne przy opracowaniustrą
. :tygraficznym. Między :innymi na tej też zasadzie 'Podjęto próbę oddziele, nia w profilu z Płazy utworów warstw libiąskich od axkozy kwaczalskietl .
~ .'

OPIS ZESPOŁOW MINERAŁOW CIĘZKICH

W .w yniku :przeprowadzOlIlych badań okazało się, że w profilu osadów
,:' górnoka!foońskich w Płazie występują trzy · różniące się międży sobą ze:-: spOly minęralów cięZkich. Mmma powiedzieć, że zespół z dolnej i g-órhej .
;. części . profilu zasadniczo różnią się między sobą, natomiast zespół ze ŚfO:d
". :k owej partii , profilu ma cechy przejściowe wyk~ując większe pOOobień
;, stwo do zespołu z górnej części profilu. Różnice między tymi zespołami
:: polegają głównie na zmianie stosunków ilościowych między poszczegól":'
nymi składnikami, w mniejszym stopniu iOO różnym składzie mineralnyni.
Zespół minęrałów ciężkich występujący w górnym odcinku profilu d.o
., głębokości około 130 m (fig. 1, 1-18) składa się z takich minerałów, jak
.cyrkon, rutyl, staurolit, turmalin, biotyt i chloryt. Miejscami występuje
także w podrzędnych ilościach gra~t, epidot, apatyt, cyjanit oraz Z\ł
pełnie sporadycznię andaluzyt i ,a nataz. ~kon, rutyl, turmalin i stau'.' .rolit, aczkolwiek występują w ilościa,ch zmiennych, odgrywaiją w tym
zespole rolę dominującą.
.
:
.,: Zespół środkowej części profilu (fig. 1, 19-32), występujący na 00: cinku 130-190 m, składa się w pr:zeważającej części z biotytu, chloryt'!.l
' . i cyrkOiIlu. W ·mniejszych ilościach występuje turmalin, staurolit, apatyt,
cyjanit, rutyl, epidot. W porównaniu z · zespołami górnej części profUr.
zaznacza się ~ spadek ilości rutylu, który występuje zaledwie w kilki.l.
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punkta<lh, W ilościach zupclnie podrzędnych. Daje sięró~
wować częstsze występowarue apatytu. W zespole tyffi &koło

zaobser50-8oofo
stanowi węglan. żelazowy. W ęgla.n ten ~tal uznany za epigenetyczny
i jako taki w rozważaniach lIlaszych będzie pominięty. Uwzględniono go
jedynie w diagramach, w 'celu zachowania właściwego obrazu stosunków
ilościowych zespołów frakcji ciężkiej.
.
'
.
. Zespół minerałów ciężkich w osadach naj1niŻilzej 'części profilu, a więc
poniżej okolo 190 .m, charnkteryzuje się obecnością gra.natu, cYTkonu, turmalinu i łyszczyków. W mniejszych Hościach występuje apatyt, rutyl
i staurolit (fig. 1, 33-41).
Zespół ten . odznacza się stałym i .wyraźnym występówooiem granatów',
których ilość w miarę posuwania się ku dołowi tej serii wzrasta. W porównaniu z poprzednimi zespołami oprócz granatu podkreślić należy wzrost
ilości apatytu, przy równoczesnym spadku zawartości sta'U.I'Olitu.Takre
prooont zawartości cyrkonu maleje na kOlrzyśćgranatu. · Obecność węgla
żelazawego Qhserwuje się głównie w górnej części tej serii.
'
Wyżej opisane zespoły składają się z gatunków bardzo odpornych, jak
cyrkon, turmalin, granat, rutyl oraz mniej odpornych, jak apatyt i anda:luzyt. Stopień obtoczenia posz'czególnych mineralów pozwala przypusz....
~ać, że jest to materiał k:ilkakrotni~ prwrobiony, który przeszedł ' długą
arogę transportu. Występowanie minerałów bardzo Odpornych obok maro
oopornych, a także ziarn cyrkonu dobrze obtoczonych .o1?ok idiomorficz.i.
nych, może wskazywać na różne źródła pochodzenia. ma1erialu.
'
OPIS MIKROSKOPOWY POSZCZEGOLNYCH MINERAŁOW FRAKCJI
CIĘZKIEJ

C y r k o ill. Występuje w postaci ziarn obtoczonych, okrągłych lub elip;tycznie wydłużonych. W mniejszym stopniu występują cyrkony wykształ
cone idiomorfiC7J11ie, najczęściej o pokroju lroótko pryzmatycznym. Te
ostatnie szczególnie licżnie pojaWiają się w dOlnej części profilu. Niektóre
z nich wykazują daleko posunięty proces zniszczenia orali budowę pa':'
sową. Najczęściej są bezbarwne, szare lub bladożółte. Stosunek ziarn
obtoczonych do nieobtoczonych wy,riosi 2 : 1.
G r a n a t. Tworzy ziarna· lIlieregulame, ostrokrawędziste lub słabo
obtoczone, bezbarwne, a niekiedy także różowo zabarwiOlIle.
.. T u r m a l i n. Pojawia się w postaci utamków słupków mniej lub bardziej obtoczonych. BaTWa na ogół ró~a. Pleochroizm w barwach najczę
ściej od j8Śnożółtej do zielOIlJOOliwkowej lub ciemnobruna.tnej. Bardzo
rzadko Występują turmaliny o pleochroizmie od 'barWy jasnoniebieskiej
do czarnej. Ogólnie mo:ma je uważać za turmaliny żelazowe.
S t au r o l i t. Występuje w postaci ziarn na ogól slabO obtoczonych.
z wyraźną łupliwośf!ią. Barwa najczęściej 'żółta ze słabym pleochroizmem~
Minerał ten poj.awia. się znacmde częściej w górnej partii profilu.
A p a t y t. Występuje w postaci Ziaren okrągłych; doSkonaleobtoeź<>
i'1iych,.rzadziej w poStaci ułamków słupków. Ziarna te są bezbarwne lub
bladOlIlie1;rleskie. Często na ich powierzchni moZna zaobse'rwow8ć bardzo
,
drobrie inkluzje obCych minerałów.
Cyjanit pojawia się na ogól dośćxzadko, . że słabo zaznaczoną łUPld-:
wością, o baTWie bladoniebieskiej.

378

M~ria

Kl'Y80wska,'l:'e.ofiIa

Piłat,

Wanda Wro,chniak-Stopka

_ . R U t Y 1. Wśród rutylu ,można wyróinić trzy ~Zaje ziarn: Rutyl ciemnoczerwony, żółtobrunatny oraz rutyl ciemnobrunatny, słabo prześ~eca
jący, prawie czarny, zwany nigrynem. Ziarna rutylu są dość dobrze obtoczone w postaci wydłużonych słupków lub posiadają kształty sercowate
jako pozostaloś~ po zbliźniaczeniach kolankowych.
Ep i d o t. Tworzy ziarna albo bezbarwne, albo żielOlllJawooliwkowe ze
słabym pleochroizmem. Ziarna te wykazują wyraźną łupliwość i. słaby
stopień obtoczenia. Powierzchnie ich są często zwietrzałe i pokryte szarym
nalotem. Na podstawie własności optycznych można je zaliczyć do epidotów zwyczajlIlyCh,chocl.aż niektóre z nich wylmzują w~i zbliżone do.
członu zoizytowego.
A n a t az. Pojawia się zupelniie sporadycznie jam bezbarwne, tabliczkowate, zwykle zbliźniaczone piramidki, a niekiedy także piramidki
o zwietrzałych powierzchniach. .
.
.
A·n d a l uż y t. Rzadkie jego ziarna są dobrze obtoczone, bezbarwne,
o słabym pleichroizmie w barwach od bezbarwnej do bladoróżowej. Na
powierzchni ziarn często dają się zauważyć drobne wrostki tlenków żelaza ..
... W ę g l a n ż e la z i s t y. Występuje bardzo obficie w środkowej czę
~ci omawianego profilu w ilości ponad 5()41/o frakcji ciężkiej. Tworzy ostrojn-awędziste romboedry z wyraźną łupliwością.
, Jest blad()Ż6łty, żółty lub żółtobrunatny. Wykazuje bardzo wysokie
barwy interferericyjne.· Prawdopodobnie jest tO syderyt pochodzenia epigenetycznego.
. L Y s z c' z Y ki. Wśród łyszczyk6w przewagę mają biotyt i chloryt.
Muskowit występuje zupełnie sporadycznie. Biotyt i chloryt tworzą nieregula.m e, postrzępione · blat5zki, często usiane wrostkami tlenków żelaza.
Na wielu okazach obserwować można przechodzenie biotytu w chloryt.
Nierzadki jest takze proces bauerytyzacji. Stan zachowania łyszczyków
j~t na og6ł dość dobry.
.
.
: M i n e r a ły n i e p r z e ź r o c z y s t e. Około 30-800/0 frakcji cięż
kiej zajmUją minerały nieprzeźroczyste. Między innymi występują . tu pirYt, :magnetyt i hematyt. . ,
.
qZĘŚC PORÓWNAWCZA
(,

: ,.

Minerały ciężkie w osadach gÓl'noka,rbońskich były analizowane po raz
pierwszy · przez A. Niewiestina (1927) i dotyczyły głównie piaskowców
warstw rudzkich z obszaru niecki bytomskiej.
.
W ostatnich latach szczeg6łowe opracowanie minerał6w ciężkich
. w utworach arkozy kwacza1skiej podali M: Turnau-Morawska i K. Lydka
(1954).
.. .
.. Opr.acowanie minerałów ciężkich z osad6w· warstw libiąskich, arkozy
kwaezalskiej i piaskowców kamiowickich zawdzięczamy K. Lydce (1955).
Ponadto analizy mate'Ijałów ciężkich z warstw libiąskich i lalZiskich
nawierconych w Spytkpwicach,. Jaworznie i Chełmku, a także w osadach
górnego namuru w okolicach Porąbki koło l\1ysłowic wykonała M. Krysowska w latach 1955-.-1959.
Próba powiązania zesP<lłów m:ilIlerał6w ciężkich występujących w profilu osadów karbońskich w Płazie z wynikami badań wyżej wymienionych
autorów przedStawia·się następująco:
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,, ' Zespó1: :minerałów ;~ężkich obecny W naj niższej części profilu można
określić jako "górnokarboński" z charakterysty,cznym, dominującym udziałem granatów, analogiczny do opisanego z innych osadów górn-okarbo:Q.skich

(vide M. Krysowska, 1'959). Ten

"g6rnokarboński" zespół minerałów cięż

skłania do powiązania naj niższej części profilu w Płazie z warstwami
libiąsldmi. . W warstwach libiąskich K. Łydka (1959) kilkakrotnie wskaJzuje
masowe występowanie granatów (okolo 4% osadu), thimacząc to. szybką sedymentacją materiału pochodzącego z erozji trwnów prakarpackich.
Należy podkreślić, że zespół "gómokarboński" w swoim górnym zasięgu
kończy się na stropie warstw libiąskich. Z badań M. Turnau-Moraw.skiej
i K. Łydki (1954) wynika, że w zespołach minerałów ciężkich wyżej leżącej
arkozy kwaczaIskiej żaznaczają się wyraźne zmiany, polegadące gł6wnie na
zanikatD.iu granatów. Według tychże autorów, zjawisko to należy wiązać:
z "dojrzewającą morfologią terenu i powolną sedymentacją osadów".
W związku zezmialIlami ilościowymi składu mineralnego frakcji cięż-

kich

na:

kiej, a szczególnie ze znacznYm spadkiem ilości granatów w środkowej
profilu w Płazie, nasuwa się przypuszczenie, że osady tej części
profilu mogłyby odpowiadać arkozie kwaczaiskiej.
. Zespół minerałów ciężkid'i.najwyższej części profilu wykazuje duże.
podobieństwo z jednej strony - . dozespolów 7J -"piaskowców karniowic_ kich", cytowatD.ych prze'z K. Łydkę (1959), z drugiej strony - do zespołów arkozy kwaczalskiej z środkowej części tego profilu.
.
części

SKŁAD

SPOIWA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH
TERMICZNYCH

W celu

BADAŃ'

-

określenia składu

mine'l'alnego spoiwa przeprowadzono 50 oznarpomocy analizy termicznej. Do analizy zostały wzięte skały
'piaskowcowe, zlepieńcowate, iłowce oraz mułowce. Tok postępowania, był
następujący: po rozdrobnieniu skały odsiano frakcję o średnicy 0,075 mm.
Skały . mulowcowe i iłowce bezpośrednio ucierane były w moździerzu
"agatowym.Wydzielony materiał ze skal okruchowych i pelitycznych
umieszczono w tygielku i poddano badaniom na aparaturze termicznej
,l:ó~icowej~Wyni.ki ba<iańw pqęta~_ krzywych termicznych zostały zestawione na figurze nr 1. Cyfry oznaczają głębokości pobranych prób.
,.: ~ Interpretację przeprowadzono na danych zaczerpniętych z prac:
R. Grimm (1944), F. Czuchrow (1955), Berg (1944), J. Glogoczowski (1951),
S. Basińska-Pampuchowa (1957), L. Stoch (1953).
, Przeprowadzone badalnia wykazały, ' że pod względem składu spoiwa
postępując w profilu od góry ku dołowi można wydzielić następujące serie:
.
Od głębokości 45,0 m (fig. 2, termogram 1) występuje spoiwo wyłącz
nie kaolinitow€t. WSkazują na to dwie reakcje charakterystyczne dla tego
c
minerału, tj. przy tempefaturze 580 C reakcj,a, endotermiczna oraz w temperaturze 9600 C reakcja egzotermiczna. .
Od głębokości 45,0+118,0 m (fig 2, termogramY '2-9) obok kaolinitu
jako głównego slda:dnika -występują skl:adniki pobóczne - tlenki żelaza t
c
dające reakcję egwterrtiiczną w temperaturze do 350 C oraz części organiCżrie w reakcji egzotermicznej do 450~C. W środkowej części tej serii t
czeń p'l'zy

_ .. 1 Ze

względU

na podobny przebieg i charakter krzywych term!cznych, z ogólnJ.e

U~wanych _50 p~óbęk zost~ wybrane Iq,'zy'we .najbardziej charakterystyczne.
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na głębokoŚci około 98,0+99,0 m

(fig. 2, termogr.am6) zaznacza się sery;;.,
.cyt przy 850°C w reakcji endotermicznej.
,
Od głębokości 118,0-:-124,0 m (fig. 2, termogram 10) w skladspoiwą
wchodzą kaolinit, tlenki żelaza oraz ubocmie węglan wapiria dający reak-;
cję endotermiczną w temperaturze 930°C (termogramy 10, 11).
'
Od głębokości 124-0-:-167,0 m (termogram 11) VI dalszym ciągu głów;
nym składnikiem jest kaolinit, tlenki żelaza.
'
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F ig. 2. Niektóre termogramy zbadanych utworów stropowej

części

karbonu górnego
...
Some thecrmograms of investigated sediments, from the top strata of the
'Upper CaIJ."boniferous of the verłical sect.ion at Płaza
Cyfry p!l"Zy termogramach ozna,czają głębokości pobranych próbek
Numbea:s given with thermograms indicates depths at wmch sampIes were
taken
.

z profilu

Płazy

Od głębokości 167,0-190,0 m diarakter i ,skład mineralny spoiwa ulega :
:zasadnkwj zm:ia.nie. Na pierwszych metrach główną masą jest kaolinit, ale:
już z domieszkami illitu, zni:kOlIl8l zawarlJość tlenków manganu oraz nie:-:
wielka ilość syderytu.
. W granicacil 180,0-:-190,0 m w dalszym ciągu następuje w:m:ost skład-:
mka illitowego na niekorzyść ,kaolinitu, który staje się pobocznym. Na,
~harakter ilUtowy S'poiwa wskazUją dwie reakcje endotermiczne ~zy tern!""
peraturze 560°C do 570°C i 960°C .
. Od głębokości 190,0-:-254,0 m spOiwo IIiineralrie ' charakteryzuje zde.cydowana przeWaga illitu oraz niemaczne domieszki. kwarcu w reakcji

Utwory'najwyższego

karbonu w

Płazie

kOlo

Chrżlinowe.
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-endotermicznej zachodzącej przy temperaturze 590°C (termogramy 11,16).
:Syderyt i kaolinit grają rolę podrzędną.
Wyżej wymienione serie wyróżndono na podstawie zarówno głóWillych
jak i pobocznych składników spoiwa.
.
.
. Ogólna interpretacja krzywych różnicoOwych wskazuje, że w całości
:zespołu termogramów można wydzielić dwie zasadnicze grupy. W pierwszej z nich, właściwej dla górnej części profilu, dominującą rolę ,odgrywa
kaolinit, natomiast w drugiej występującej w dolnej części profilu, ponli;żej około 190,0 m, podstawowym składnikiem jest illit. Obecność illitu
w osadach wskazuje, że twoozyly się one w ruisk:ich temperaturach wsku~
tek hydrolizy przy odpływie dużej ilości wody.
,
Według K. SmulikoOwskiego(1955) illit jest pośrednim i niedokończo
nym produktem wietrzenia skaleni i innych glinokrzemianów w warunkach ruedostatecznej kwasowości. Kaolinit natomiast jest końcowym produktem wietrzenia materiałów illitowych --:- powstaje w środoWIisku biU"~
dziej kwaśnym przy wietrzeniu skał na lądzie.
W świetle przytoczonych faktów, jak również wniosków S. Siedleckiego
(1951, 1958) wydaje się, że osady niższej części profilu tworzyły się na lą
dzie w zalewiskach i rozlewających się rzekach w umiarkowanych waTunkach klimatycznych.
Osady wyższej części profilu, powyżej okolo 190,0 ID powstawały w warunkach także lądoOWYch, aJe o intensywniejszym przebiegu procesów wietrzeniov:ych. Srodowisko musia~o być bardziej ' kwaŚlne, a klimat znaczme
'cieplejszy, suchy z okresowymi opadami.
.
WNIOSKI
Wyniki hadań płytek cierikich, ininerałów ciężkich Oraz składu mine'"
re1nego frakcji pelitycznej wykazały zgodIliie, że w osadach profilu Płazy
można wydzielić dwie serie, których granicę ustalono na głębokości okoloO
190 .m.
Górną serię charakteryzują osady Q strukturze bardZiej gruboziarnistej,
barwy jasnoszarej, kremowej lub czerwonawej, słabo zwięzłe. Są to prz~
ważnie piaskowce grubo- i średnioziarniste oraz zlepieńce zbudowane
z kwarcu, nieliczny·ch dużych osobników skaleni potasowych, małej ilości
łyszczyków, okruchów skał krzemionkowych oraz m:i.nerałów akcesorycznych. Na powierzchniach ziarn skaleni zwraca uwagę daleko posunięty
proces kaolinizacji. Zespół mineraolów ciężkich składa się tu głównie z bi0tytu, ehlorytu i cyrkonu. W stropowej części . tej serii, powyżej 130m
<>bsel'W11je się wyraźne wzbogacenie frakcji ciężkiej w gatunki najbardziej
trwałe., jak cyrkon, rutyl, staurolit i turmalin, przy równoczesnym spadku
ilości :minerałów mało odpomych, jak skalenie i miki. Spoiwo ilaste skał
na tym odcinku zbudowane jest przeważnie z kaolinitu. .
W dolnej' serii profilu występują skały na ogół drobnoziarn.iste,o barwie szarej. lub 'Zielonawej, bardziej .zwięzłe. W skalach tych oprócz kwar:<cu dużą 'rolę odgrywają skalenie potasowe, występujące tu w postaci drobnych ziarn. Pl'l()(.'Ie8y przeobrażeniowe widoczne na powierzchniach skalehi
prowadzą do potWstama serycytu oraz w znacznie mniejszym stopniu -.
kaolinitu. Poza tym obserwuje się wzrost zawartości biotytu i chlorytu.
Minerały ciężkie stanowią zespół charakteryzujący się oObecnością dużej
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granatów. W niniejszym stopniu występują: cyrkon, 'turmalin,. łysz
czyki, staurolit, TUtyl. Spoiwo ilaste stanowią głównie , minerały z grupy
illitu.
. .
, W wyniku przytoczonych faktów, zgodnie z podziałem stratygraficznYm S. Siedleckiego (1958), można przyjąć, że wPłazi,E!' na utworach warstw
libiąskich, występujących w dolnej części profilu (poniżej głębokości około
190 m) znajduje się seria arkozy kwaczalskiej miąższości około 190 nit
zbudowana z jednegoi tego samego materiału. Jedyrue w górnej części tej
arkozy (do głębokości około 130 m) zmiana stosunków ilościowych pomiędzy poszczególnymi składnikami, a także ich stopień zachowarua. pOzwalają wnioskować o wtórnym przerobieniu tych osadów. Równocześnie
1.itworynajwyższej części profilu wykazują pod względem składu mineralnego, a przede wszystkim pod względem składu frakcji ciężkiej, podobieństwo do "pias~owców karnio·wickich", których petrografię opisał
K. Łydka (1955).
.
.
'
S. Siedlecki (1951) początkowo uważał piaskowce karniowickie za
'utwór powstały w wyniku erozji górnokarbońskich piaskowców z grzbietu
dębnickiego. Wiekowo zaliczył je do górnego stefanu. Później S. Siedlecki
(1956) część piaskowców kamiowickich włączył do westfalu, a pozostałą
~ęść połączył osta,t nio z arkozą kwaczalską (S. Siedlecki, 1958).
, , ' Za wye:liInfuowaniem pojęcia piaskowców karniowickich wypowiada się
, tą.kre A. Skórska (1959). Opisując kontakt martwicy karniowickiej z niżej '
lezącymi pIaskowcami w KarnioWicach, stwierdza, że bezpośrednio starszym utworem od ' martwicy ka,rniowickiej jest arkoza kwaczalSka.
Piaskowce najwyższej części profilu w Płazie prawdopodobnie odpowiadają "piaskowcom karniowickim", które K. Łydka (1955) w wyniku
swoich badań uznał za powstałe z przeróbki piaskowców "typu arkozy
kwaczalskiej".
,
.
'.
, ,
: : Wy'da1e Się, że repreZentująooe także ark,ózę' kwacza1ską, jednak prz~
robioną i przemytą, analogiczną do tej, którą opisuje A. Skórska (l,959).
W~iku procesów przeróbki uległa zniszczeniu znaczna c~ęŚć . skaleni
, j~k() minerałów mało odpornych, a równocześnde nastąpiło wzbogacenie
vi ' minerały najbardziej trwale, jak cyrkon; rutyl, turmalin, staurolit.
.
'. , ,. Profil osadów górno karbońskich w Płazie może być jeszcze jednym
4ówooE;!m, .żę część piaskowców noszących dotychcZas miano karn10wickich
stanowią Osady przerobionej i przemytej arkozykwaczalskiej.
•

•

I
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KPhICOBCKA, TecxPHJUI IIJ1JIAT,

BaH~a

BPOXHHK-CTOIIKA

MIUlEP.uOro~DE~~A.Jl'llECKAJI XAPAKTEPHCTJmA OBPA30BABHR
BEPXHEI'O KAPBOBA B DJlA3E OKOJIO, XIJIABOBA (KPAKOBCKHft PAROD)
pe3IOMe
,npocPHm. -OTJIOJKemm ' CaMoro BepXHero Kap6oHa ' B nJIa3e OKOJIO XII,1ąHO'Ba
imJIlleTCII nepBbIM rtpo<pJoiJIellł BCKPbIBaIO~HM B: BOCTO'lHoA ' ąaCTH BepXHe-CHJle3CKOrQ'
ł)acceMa KOHTaKT ' MelK~ , JIH6eHlKCB:HMH ,CJIOIIMH H KBaąaJIbCItKM apKo30M H ~aJI
BOOM01KHÓCTb' HCCJIe,JtoBaTb cepma 3THX oca,l(KoB MO~OCTbIo OKOJIO ' 200 M.
MHB:pocKonH'łecKHA aHaJIH3 WJIH<pOB nOKa3aJI, ąTO B MHHepaJlbHOM COC'raBe
paccMaTpHBaeMbIX ,06pa30BaHHA.' nOBTOpsieTCII nOąTH TOT, :lite ,caM IKOMnJIeKC MHHepaJIOB; ' BCTpeąaeMbIXBpa3HbIX KOJIH'łeCTBeIlHblx B3aHMOOTHoweHHIIX. KO)lmJleKC
CdCTaBJIIDoT: KBapIt 'xaJIi.~eAoH, OpTOKJIa3, MHKPOKJIHH, nePTHT, CJIIOAa, nHPHT, OKHCH
:/keJie3a, kap&)HaTbI, ' a~eccop~e MHHepaJlbI, 06JIOMKH nopoA H ~eMeHT.
AHaJlH3 WJlH<POB, HCCJIe,l(OBaHHJł TJDKeJILIX lWfHepaJIOB H cocTaBa~eMeHTa AOKa.,.
3lrnH;"trrO : B ' HCCJIe)IYeMbiX' ,~6pa30aaHHsiXM02H:H'O B&meJlHTb TPH , cepim. rpaH~bl
Jieś):& Hm.m YCTaHOBJIeHbiaar.ny6mre OKOJIO 0130 H 190M. UepBall H3. 3THX rp~
, ,o o
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,Ol'Me'łae'rCH

MeHee 'lerKO;

60JIbIIlHM

co~eplKaHHeM

-

' oopO.ąbI3aJteraro~e B~ ' rny6I1lIbI 130 M CYrJIkclaro;!Cfł

KBapu;a, a MeHbImfM -

ManoYCTWi:'mBblxMmiepaJroB TaKHX.
.'
rpaHHD;a yCTaHOBJIeHHaH ,Ha r.rry6mte OR;OJIO 190 M OCHOBbIBaE!TCH Ha pa3HHI{ax
'Ć1'pYKTYPhI, 'OKPaCKH, CBH3HOCT'H, co~eplKamm , moaTOB, CJIIO~bi, rpaaa'OOB H xapaxTepa
.:tiJIHHHCTOrO QeMeHTa. Oca~ 3aJIeralO~e .BblIIIe y-rrOMmłyTotł, TJIy6HHbI CO~ep1K8.T
KOMI1JIeKC THlKeJIblX MHHepaJIOB COCTOiuu;mł rJIaBHbIM 06pa3OM H30HOTHTa, XJIopwra
HD;HPKOHa. B COCTaBe U;eMeRTHPyrot4ero BeXU;ecTBa B · ĄanbHetłm~ npeoóJIa~aeT
KaOJIHHHT.
Oca~KH 3aJIeraroXU;He HIDKe 190 MOTJIH'łaroTCR' 06HJIbHbIM 'co~eplKaHHeM rpaHa:~
TOB H HJIJIHTOBblM U;eMeHTOM. HanH'łHe HJIJIHTa' B 'oca;!IjKax YKa3bIBaeT Ha TO,'łTO
'Uca~KH 06pa30BwIHcb ił HH3KOtł TeMoepaT.Ype nPH HaOJIbIBe 60JIbmoro KomeCTBa
BO~bI. Ilo K. CMYJrnxOBCKOMy(1956) HJIJIHT HBJIReTCH' KocBe1IHb1M npO~yKTOM BblBeT'~HBaHHH aJIIOMOCHJIHKaTOB' B yCJIOBmDC He~OCTaro'łHOH KHCJIO'ltiOCTH. ' KaOJIHHHT
HBJIHeTCH KOHe'łHbIM IlpoAYKTOM BblBeTpHBaHHH ń.lrjurroBbIX MarepHaJIOB 06pa'3YeTCH B cpe~e 60JIee KKCJIOTHOtł.
.
B CBH3H C H3JIOlKeHHbIMH HCCJIeAOBaHHHMH, TaKlKe KaK H c BblB~aMH C. CeJJ;JIeu;KOrO (1951, 1958) M01KHO n:pe~rroJIaraTb, 'łTO ocaAKH 3aJIeralO'ID;He 'HIDKe
190 M
'ilPJ1JHa~elKHT K JIH6eHlKOKHM CJIORM H 06pa30BaJLHcb B MaTepl1KOBbIX 03epWc
B YMepeHHoM ,KJLHMaTe•
....,. Oca}:tKH paccMa'TPmnleMoro ' npoq,mui 3aJIeralO~e" BbIWe 190" M npe.u;CTaBn~'I
Jc.03a'ł!ilJI~CKHM apK0\3oM, rrepeMbI'l'bIM H ąepeoTJIOlKeHHbIM B CBoeH ' 'BepXHeH 'łaCTa.
'H OHH 06pa30a&:nHCb' B IKOHTHHeHTaJIbHbIX yCJIOBHHX, HO uPH 60JTeemrreH~H~
npOTeKamql OPOU;ecj!OB BblBeTp;HBaffi{H. Cpe~a 6blJIa BepORTHO 6oJIe~ KHCJ1OTHaH,
a~ K.iIm.ia~ ' 6ó.ftee 'okoJi~tlt; CyXOH c rrepHO~H'łecimMJ-l'OCa~KaMH. .
~ .'. ' , '
;KaK6~OTHT' Ii: XJIOpHT. IJ;eMeHT COCTOHT M3KaOJImim'a;
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MINERALOGICAL - PETROGRAPHICAL CHABACTEBISTIC
OF TBE SEDIMENTS OF THE mGHEST CABBONIFEBOUS AT Pr..A.ZA
NEAB CHRZANÓW (CRACOWREGION) ,
Summary
Theverticał section ·of the sediments of thEi highest carbondferous at Płaza 'near
ChI"Z8illów is the fixst pró1lile whlich, in the eastern part ' of the Upper Sdlesian Coal
Basin, made accessible, the cootact between the Ubiążbeds and the KWll(ZlłA
a!t'kose, and znade possible the observation of about 200 m. of the series of these
:sediments.
The microscopti.c analyses of t·hin sections Qisclosed ,that, in the Il'iineral com::
pbsitiori of the discussed sediments, there repeats itself an almost identical assemblage
of mineraIs in varyiong quantitative proportions. This assemblage consists of: quartz,
chalcedony, orthoclase,microcline, perthite, micas; ' pyrite, iron ox.ides, carbonatę&,
'aocesory minerals, rock fragments, and cement.
'
,The analyses of these thin sections, . the investigation of the heM7Y mineraJs
and of the components of thecementing mass have$~ tł)..a~. dnt~ investiga~
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sediments, tbree set'lies may be distinguished. The boundall'1ies be1lween these serles
have boon Ikawn at 130 m. and 190 m. The former boundary is less distincl: the
rocks occurring above depth ol 130 m. are featured by a higher content of quartz
and a lesser content of foobly resistant minerals like leldspars and micas. Ol' heavy
minerais there chiefly appeatr: m!["kon, rutile, sta,urolite, tourmaline, biotite and
chloriłe. Kaoldnite is here the rock cement.
The boundary established at the depth of 190 m. is based on dilferent!iallion ' of
texture, colour, "compactness, oontent of feldspan, mlicas and gamets, and on the
character ol . tłie argillaceous cement. '!be sediments extendl.ng above the 190 m.
depth contain a group of heavy mlinerals consisting chiefly of biotite, chlorlte and
zi.rkon. In the composition ol the cement; kaollinite continues to predomińate. · ."'
The sediments below depth 190 m. are oharaclerized by au ample occurrence
of garnets and by an illite cement. Thepresence of illite in these sediments. a.s proof
ol theirhaving J:>een produced at low temperatures, wlith the . simultaneous afflux
of large quantities of water. Accoromg to K. Smul:ikowskll. (1956), illite is an interme<ijate producl ol weathering of alumin06ilicates in conditions ol ixiadequat~
acldity. Onthe other · hand, kaolinite is the fi·nm product of weathering of illite
matertials and is produced in a more acid enviJronment.
In view of the above reported iJllvestigations; as well as the conclusions voiced
by S. Siedleckii (1951, 1958), it seems probabie tbat the sedJ.ments extending below
the 190 m. depth belong to the Libiąż beds and that they were fonned in contin.,ental
lacUśtrine conditionsduring a moderate climate.
. '.
The sediments above the 190 m. depth of the discussed ' section reptesent th~
Kwaczała arkose which, in its upper part, 1s transformed ' and washed out. The~
sediments weTe formed inrontl!nental conditioDS too, but under more intensiv~
processes of weathering. The environment must have been more acid, and .the
cli,m ate considerably warmer and dry, yet with periodical precipirtations.
.,"
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