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Egzoskopia ziarn kwarcu z osadów
czerwonego spągowca rejonu Poznania
w elektronowym mikroskopie skanningqwym
Przeprowadzono badania powierzchni ziarn kwarcu skał piaszczystych dolnego czerwonego spągowca
z rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym Na podstawie pokroju ziarn, stopnia
ich obtoczenia, charakteru urzeźbienia powierzchni oraz rodzaju i sposobu wykształcenia powłok diagenetycznych określono procesy zachodzące podczas transportu, sedyrnentacj i diagenezy.

WSTĘP

Materiały do badań pochod2ą ~ skał okruchowych serii obrzyckięj autunu
i z piaszczystych osadów terygenicznych saksonu (J. Pokorski, 1976).
Seria obrzycka wykształcona jest głównie w postaci tufów i tufitów litofacji
aglomeratowo-lapillowęj z wkładkami litofacji piaskowcowej. Skały te według
klasyfikacji F.J. Pettijohna i in. (1972) są rudytami, arenitami lub szarowakami
litycznymi złożonymi głównie z litoklastów ryolitów i kryształów kwarcu oraz
ilasto-krzemionkowego spoiwa (A. Maliszewsk~ J. Pokorski, 1978). Badane próbki
pochodzą z dwóch otworów wiertniczych: Obrzycko l i Września IG l. Ze skał
z Obrzycka wybrano ziarna kwarcu frakcji 0,5 -1,0 mm, charakteryzujące się idiolub hipidiomorficznym wykształceniem. Przypuszcza się, że mogą to być ziarna
pirogeniczne. Skały z Wrześni. IG l odznaczają się drobniejszym uziarnieniem
kwarcu - przeciętna ich średnica wynosi 0,25 mm. Zapewne występują tu obok
siebie ziarna pirogeniczne i terygeniczne.
Osady saksonu są reprezentowane najczęściej przez drobno- i średnioziarniste
piaskowce typu arenitów kwarcowych, subarkozowych i .sublitycznych, a także
wak litycznych z wkładkami zlepieńców (A. Maliszewska, 1978). Gromadziły się
one w zbiornikach śródlądowych, płytkich rzekach lub potokach.
Celem analizy powierzchni ziarn kwarcu w elektronowym mikroskopie skanningowym jest próba określenia czynników transportu materiału detrytycznego oraz
warunków ich sedymentacji. Zwrócono uwagę na pokrój ziarn, stopień obtoczeni~ charakter urzeźbienia powierzchni oraz rodzaj i sposób wykształcenia powłok
diagenetycznych. Analizowano pojedync~ ziarna oraz całe okruchy skalne.
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W osadach piaszczystych saksonu ziarna kwarcu rzadko maj(J; czyteln(J;
S(J; na og61 pokryte powlok(J; krzemionkow'l, wspolwyst~puj(J;C't
z materialem ilastym i w~glanowym. Badania okruchow skalnych pozwolily ustalic
charakter wzajemnego l(J;czenia si~ ziam i stopien wypelnienia przestrzeni mi~dzy
ziarnowych.
Analiza egzoskopowa powlok diagenetycznych, podobnie jak analiza powierzchni pojedynczych ziam kwarcu, okazala si~ rowniez wielce przydatna do badan
genetycznych skal (A.J. Tankard, D.H. Krinsley, 1975). Jest ona zrodlem informacji
o porowatosci i przepuszczalnosci osadu oraz wskaznikiem zmian paleoklimatycznyeh srodowiska, w ktorym nast~powala lityfikacja skaly.
Autorka sklada serdeczne podzi~kowania doe. dr hab. A. Maliszewskiej za
pomoc podczas redagowania praey i przegl£!d r~kopisu.
powierzchni~.

METODYKA BADAN
Ziarna kwarcu separowano pod lup(J; binokularn(J;. Wst~pne rozkruszenie skaly
odbylo si~ mechanieznie. Rozdrabnianie okruchow i selekejonowanie probek do
analizy prowadzono pod kontrol(J;, staraj(!c si~ unikac wplywu mechanicznyeh proeesow obrobki na wybrane ziarna. W zwi(J;zku z powyzszym do oczyszezenia ziam
nie stosowano generatora ultradzwi~kow. Probki przemywano kilkakrotnie 10%
HCl na zimno, a nast~pnie plukano alkoholem etylowym.
Badania egzoskopowe wykonano w elektronowym mikroskopie skanningowym
JSM-35 firmy JEOL przy napi~ciu przyspieszaj(J;cym 25 kV. Probki umieszczone
na stoliku przedmiotowym naparowywano zlotem.
URZEZBIENIE POWIERZCHNI ZIARN KWARCU ZE SKAL AUTUNU

o b r z y e k 0 1. W skalaeh okruehowyeh z Obrzyeka 1 wyrozniono dwa
zasadnicze typy ziam kwarcu, rozni(J;ce si~ ksztaltem, stopniem 0 btoczenia i urzezbieniem powierzchni. S(J; to:
1.. Ziarna posiadaj(J;ce iniejaln(J; powierzchni~, wsroo ktoryeh wyroznia si~:
a - odlamki ostrokra w~dziste 0 gladkiej powierzehni z wydluzonymi, tarasowatymi wgl~bieniami bez sladow roztrawienia na kraw~dziaeh (tab!. I, fig. I);
b - ziarna zaokr(J;glone, ale 0 ostryeh brzegach i muszlowyeh przelamach,
w gl~bi ktorych widoczne S't lukowate, rownolegle rysy (tabl. I, fig. 2). Cz~sc powierzchni tych ziam pokryta jest diagenetyezn(J; powlok£! krzemionkow,!. Na tabl.
.I, fig. 3 zeberkowana powierzchnia wkl~slego przelamu graniezy z mozaik(J; wzajemnie si~ zaz~biaj(J;eych kuleczkowatych form krzemionki. Otoczka nie jest wyraznie
oddzielona od powierzchni krysztalu kwareu. Obserwuje si~ wzajemne przenikame
najstarszych warstw otoczki i ziarna macierzystego (tabL Il, fig. 4).
2. Ziarna <.~z~sciowo obtoezone 0 zmiennej, zmatowialej i luszcz'!eej si~ powierzehni (tabl. Ill, fig. 5). Ten typ przypomina kwarc poddawany dlugotrwalemu
oddzialywaniu proeesow eolieznych w srodowisku pustynnym. Eksfoliaeja wspomagana procesami ehemieznego tra~ienia doprowadza z reguly do sp~kan i pofig. 6).
wstania charakterystycznych, plytkowych odkluc (tab!.
Wszystkie ziarna spojone S't krzemionk(J;, ktora w formie lusek lub nieforemnych pfatkow oskorupia ich powierzehnie. Oprocz krzemionki obserwuje si~ skupienia bezladnie rozrzueonyeh blaszek mineralow ilastyeh (tabl. IV, fig. 7).
W r z e s n i a IG L Drobnoziarnisty kwarc z Wrzesni IG 1 eharakteryzuje
si~ wyraznvrn splaszezeniem oraz slabo urozmaiconq rzez~ powierzehni. Rzadko
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obserwuje si~ powierzchni~ wygladzon(!, sprawiaj(!C'! wrazenie inicjalnej (tabl. IV,
fig. 8). Ziarna maj! form~ blaszek. Srednica ich nie przekracza na og61 100 flm
(tab!. V, fig. -9).]:>ozostale ziarna z Wrzesni 10 1, wyst~puj(!ce w przewazaj(!cej
ilosci, SC! pokryte diagenetyczll'! powlok(! zbudowan(! z krzemionki oraz mineralow
ilastych, wsrod ktorych zdarzaj! si~ bulowe formy przypominaj(!ce w~glany. Z takiego "podloza" wyrastaj(! "blokowe" wybrzuszenia swiadcz(!ce 0 zaawansowanym
procesie formowania neogenicznego kwarcu (tabl. V, fig. 10).
Urozmaicona rzezh! powierzchni ziam kwarcu z Obrzycka 1 (tabl. I, fig. 1, 2)
jest zapewne wynikiem oddzialywania procesow mechanicznych, jak kolizje mi~dzy
ziarnowe i saltacje, ktore mogly miee miejsce np. przy krotkotrwalym transporcie
w potokach 0 duzej energii. Z kolei oble ksztalty i pewien stopien wygladzerua
powierzchru blaszkowych ziam z Wrzesni 10 1 sugeruj(! dlu.zsze przebywanie
w srodowisku wodnym 0 bardzo malej energii.
Jak wspomniano uprzednio, ziarna kwarcu z Obrzycka 1 i Wrzesru 101 rozni(!
si~ skladem granulometrycznym. Wedlug klasyfikacji F.J. Pettijohna iin. (1972)
nalei£! one do frakcji piaszczystej, przy czym ziarna z Obrzycka zawieraj(! w przewadze frakcN srednioziarnistC!, a czasem gruboziarnis14 (0,5 - 1,0 mm), podczas
gdy ziarna z Wrzesru zaliczye nale.zy do frakcji drobno-, a nawet bardzo drobnoziarnistej (0,05 - 0,25 mm). Fakt ten rzutuje w sposob istotny na charakter powierzchni. W przypadku ziam z Obrzycka 1 (zawsze wi~kszych) jest ona urozmaicona (tabl I, fig. 1, 2), natomiast w przypadku drobnych osobnikow z Wrzesni 10 1
rzezba jest slabo widoczna, a powierzchnia prawie bezreliefowa (tabl. V, fig. 9).
Pokroj ziam i stopien obtoczenia jest w obu przypadkach podobny. Wedlug
D.H. Krinsleya, J.1. Smalleya (1973) proces mechanicznego strzaskania tworzy
urozmaicon(! rzez~ powierzchni z du.zym reliefem tylko w przypadku ziarn do
pewnej wartosci granicznej ich wielkosci, ktora wynosi 100 flm. Ponizej tej wartosci
procesy abrazji dzialaj! w kierunku splaszczenia ziam z tendencj(! do wytwarzania
form blaszkowych w przypadku pelitow kwarcowych 0 rozmiarach ziam <2 flm.
W zwi(!zku z powyzszym, odmienny charakter powierzchni ziam kwarcu z Wrzesru
10 1 i Obrzycka 1 nie stanowi kryterium genetycznego;
Cech(! wspolU'! omawianych ziam jest brak wyraznych sladow po transporcie.
Morfologia i urzezbienie ich powierzchni (szczegolnie ziam z Obrzycka 1) wskazuj(!,
:le mogly one pochodziC z rumoszu skal granitowych,co w swietle istniej(!cych
przeslanek geologicznych jest malo prawdopodobne. Nie jest jednak wykluczone,
ze mozna je l(!czye z wulkanizmem aktywnym w czerwonym SP(!gowcu (W. Ryka,
1. Pokorski, 1978). Liczne ziarna ostrokraw~dziste mog(! bye fragmentami wi~k
szych osobnikow tworz(!cych fenokrysztaly w tufach, ktore pod wplywem olbrzymiej roznicy temperatur podczas erupji wulkanicznej p~kaly i kruszyly si~. Mo~
to bye rownie.z skladniki tufow. Przypuszczalnie ziarna kwarcu z Obrzycka 1 zostaly po erupcji osadzone in situ i na og61 nie byly redeponowane. Material ten
na~t~pnie podlegal mechaniczntj abrazji, ujawniaj(!cej si~ w sp~kaniach lub termicznej eksfoliacji.
Ziarna kwarcu z Wrzesni mo~ stanowie material transportowany. Niwelacja
powierzchni i znaczny stopien wygladzenia SC! przypuszczalnie wynikiem ich przebywania w srodowisku fluwialnym. W ody plyn(!ce, zwlaszcza te 0 malej energii
przeplywu, na og61 nie rzezbi'! powierzchni, wr~cz przeciwnie wygladzaj(! nierownosci z tendencj(! do tworzenia fonn plaskosciennych (E. Mycielska-DowgiaUo,
R. Krzywoblocka-Laurow, 1974).
Wsroo badanych ziam stwierdzono rowniez ziarna detrytyczne, polobtoczone,
o mocno zniszczonej, zmatowialtj powierzchni (tabl HI, fig. 5). Ten typ 0 wyrazrue
zaznaczonym procesie zluszczania jest charakterystyczny dla kwarcow z .~
o klimacie gOf(!Cym i suchym z du.zymi, zwlaszcza dobowymi, wahaniami tempe-
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ratury (F.R Lucchi, G.D. Casa, 1970). Nie wykluczone, :le jest to kwarc terygeniczny zawsze obecny w tufitach.
Spoiwo skal z Obrzycka 1 i Wrzesni IG 1 jest na og6l: podobne. Dominuje
spoiwo krzemionkowe reprezentowane przez luskowaty chalcedon, ktory tworzy
powloki wokolziarnowe. Wydaje si~, Ze w osadach z Obrzycka lroztwory infiltruj~ce byly bardzi~ bogate w krzemionk~ aniZeli w skalach z Wrzesni IG L Pochodzenie tak duZych ilosci krzemionki w Obrzycku 1 mozna wi~zaC z dewitryfikacj~
szklistego popiolu wulkanicznego nie usuni~tego z detrytu po depozycji.
W zwi~zku z mozliwosc~ wymycia szklistego pylu z osadow Wrzesni IG 1
w transporcie fluwialnym (A. Maliszewska, J. Pokorski, 1978), przestrzenie mi~dzy
ziarnowe mogly bye tarn dluZej otwarte. Ten fakt mogl spowodowaC stosunkowo
powolne wyfi-~caIiie kizemlOriki i tworzerife "zaroak6w'~ krystalicznych, a nast~pnie wzrost neogenicznych kwarcow (tabl. V, fig. 10). Drobne cz~stki kwarcu
z Wrzesni IG 1 ~ cz~sto sp~kane, co moze bye wynikiem procesow termicznych
zwi~zanych b~dZ to z erupcj~, b~dZ tei z cz~stymi zmianami temperatury w klimacie
gor~cym. Male rozmiary ziam i sp~kanie przyspieszaj~ wzrost neogenicznego
kwarcu. Badania eksperynientalne wykazaly, Ze wzrost krysztalow kwarcu zachodzi
szybci~ i latwi~ na mniejszych ziarnach. Proces ten jest aktywniejszy w przypadku
istnienia sp~ka:n zewn~trznych ziam, a zwbtszcza takich, w ktorych wyst~puj~
dyslokacje i defekty struktury. Miejsca te ~ termodynamicznie niestabHne i sprzyjaj~ tworzeniu si~ zarodkow krystalicznych (E.D. Pittman, 1972).
Mineraly Haste obecne w spoiwie wspolwyst~puj~ z krzemion~ i skupiaj~
si~ w otoczce wokolziamowej. Mineralow w~glanowych nie obserwuje si~ w duZych
ilosciach. Zdaniem A. Maliszewski~ i J. Pokorskiego (1978) w~glany obecne w
skalach autunu z rejonu Poznania s~ epigenetyczne.
URZEZBIENIE POWIERZCHNI ZIARN KWARCU
ZE SKAL SAKSONU
Ob r z y c k 0 1. Na tab!. VI, fig. 11 przedstawiono fragment okrucha piaskowca, w ktorym ziama kwarcu twor~ obleczone, spojone 'If:, soh! klasty. Wyst~puj~
tu dwa rodzaje ziarn:
1. Ziarna ostrokraw~dziste z gladh! powierzchni~ inicjalJl! bez sladow zadrapan
i rys (tab!. VI, fig. 12); idealnie gladka powierzchnia mogla bye stykiem ziarn.
Wzajemne oddziaiywanie osobnikow nie bylo widocznie zbyt duZe, nie obserwuje
si~ bowiem zadnych sladow roztrawieb. spowodowanych dzialalnosc~ roztworow
cisnieniowych.
2. Ziarna obtoczone 0 srednicy ok. 0,5 mm tkwi~ce wsr6d dum mniejszych,
kanciastych ziam. Powierzchnia ich jest falista, lekko chropowata i czasami wykazuje slady trawienia.
W r z e s n i a IG 1. Kwarc skal saksonskich i autunskich nie rozni si~ wielkosci~;
srednica ziam waha si~ w granicach 0,1-0,05 mm. Gladkie,ziarna z ubogo urzezbionymi przelamami spotyka s~ rzadko. Najcz~sciej ~ one powleczone krzemionk~
ktora wyst~puje platami lub tworzy zwa~ polew~ (tabl. VII, fig. 13, 14).
P n i e w y IG 1. Okruchy skalne piaskowcow z otworu Pniewy IG 1 twor~
mocno spojone zespoly, a ziarna pokryte ~ powlokami (tabl. VII, fig. 15). Ziarna
kwarcu bez powlok spotyka s~ rzadko, ale i one nie maj~ powierzchni inicjalnej.
Ksztalt ich jest eliptyczny (tab!. VIII, fig. 16), powierzchnie przelamow ~ wygladzone i w duZym stopniu zniwelowane. Na plaskich powierzchniach obserwuje
si~ wide rys i niewielkich wgl~bien, a takZe slady trawienia. Wi~kszosc ziam pokryta
jest powlok~, cz~sto wielowarstwow~ zbudowa~ z krzemionkowego i Hastego
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materialu (tab!. IX, fig. 17). Spotyka si~ rownici polewy krzemionkowe oskorupiaj(!ce ziarno, w obr~bie ktorych widoczne Sf! naci~cia typu abrazyjnego (tabl. IX,
fig. 18). Krzemionkowe spoiwo rozrasta si~ w formie platow lub gruzelek tworz(!C
z czasem blokowe formy wzrostowe neogenicznego kwarcu (tab!. X, fig. 19). Mineraly Haste Sf! najcz~sciej reprezentowane przez luski przypominaj(!ce illit. Czasami obserwuje si~ skupienia mineralow 0 szesciobocznym pokroju podobne do
-idiomorficznego kaolinitu (tabl. X, fig. 20).
Piaskowce saksonu zbudowane Sf! prawie wyl(!cznie z ziarn terygenicznych,
przy czym najbardziej reprezentatywny material dla interpretacji sedymentologicznej otrzymano z otworu Pniewy IG 1. Ziarna te Sf! obtoczone i przeszly zapewne
kilkakrotll(! redepozycj~. lch ksztalt i rzezba powierzchni Sf! wynikiem wielu nakladaj(!cych si~ na siebie procesow w roznych srodowiskach (tab!. VI)I, fig. 16).
Obtoczenie i wygladzenie zawdzi~czaj(! dlugotrwalemu transportowi fluwialnemu.
W koncowym etapie redepozycji wygladzone powierzchnie ziarn podobne do
inicjalnych doznaly sp~kan, wci~c, zadrapan, a nawet roztrawien. Wyzej wymienione
formy urzezbienia mogly powstae w srodowisku pustynnym 0 suchym i gor(!cym
klimacie. Z danych literatury (F.R. Lucchi, G.D. Casa 1970; E. Mycielska-DowgiaUo, R. Krzywoblocka-Laurow, 1974) oraz z badan wlasnych autorki wynika,
:le obecnos6 powlok krzemionkowych 0 strukturze ci(!glej b(!dZ ziarnistej, cz~sto
sp~kanej i luszcz(!cej si~, jest dominuj(!(4 i charakterystyczll(! cecfu! piaszczystych
osadow pustynnych.
Analizuj(!C powierzchnie poszczegolnych ziam kwarcu z otworu Pniewy IG 1
stwierdzono, Ze w przysp(!gowej partii profilu tworz(! one skupienia w postaci
drobnych, kuleczkowych form, ktore ksztaltem przypominaj(! "kwiaty" krzemionkowe opisane przez L. Le Ribault (1977). Obecnosc tego typu fonn swiadczy, Ze
roztwory infiltruj(!ce mialy do tych miejsc trudny dost~p, rzadko wi~ byly odnawiane, wykazuj(!C tym samym sklonnosc do przesycania. W srodkowych partiach
profilu otworu Pniewy IG 1 obserwuje si~ jui: zespoly gruzlowatych, blokowych
b(!dZ romboedrycznych wybrzuszeii neogenicznego kwarcu (tabl. X, fig. 19). W
przystropowej partii tego profilu zwi~ksza si~ udzial mineralow Hastych, ktore
wraz z krzemionlG! tworZ(! otoczk~ wokolziarnow(!. Mineraly te maj(! pokroj
luskowaty, czasami przyjmu~ form~ rozet lub wachlarzy. Rzadziej spotyka si~ pakiety szesciobocznych blaszek przypominaj(!cych ksztaltem idiomorficzny kaolinit
(tab!. X, fig. 20). Wedlug M.D. Wilsona, E.D. Pittmana (1977) sposob wyksztalcenia
autigenicznych mineralow ilastych w piaskowcach czerwonego SP(!gowca moZe
stanowi6 wskaznik fizycznych wlasciwosci osadu Badacze ci stwierdzaj(!, Ze pomi~dzy niektorymi autigenicznymi mineralami ilastymi wyst~puje duia ilo86 mikropor wypelnionych wodf!, dzi~ki czemu tworzy si~ rozlegla strefa kontaktowa ropa-woda, co w efekcie ulatwia migracj~ ropy.
Roznorodne mineraly ilaste 0 pokroju idiomorficznym obserwowala autorka
na powierzchniach ziam kwarcu z saksonu Kalisza IG 1. Wyst~puj(! tam blaszki
o pokroju szesciobocznym przypominaj(!ce ksztaltem kaolinit, mineraly Haste
o budowie komorkowej podobne do autigenicznych chlory.tow oraz nitkowate
formy prawdopodobnie illitowe (M. Wichrowska, w druku). Na temat tych ostatnich form wyksztalconych w ksztalcie "W(!SOW" (wiskers) pisali K.W. Glennie
i in. (1978), ktorych zdaniem ich obecnosc obniz.a przepuszczalno86 skaly, poniewaZ
wydluZony pokroj doprowadza do powstania przegrod w przestrzeniach mi~dzy
ziarnowych.
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PODSUMOWANIE
W skalach autunu wyst~puje kwarc ostrokraw~dzisty z przelamami muszlowymi 0 urozmaiconej rzezbie powierzchni. Mozna s~dzic, :re jest to kwarc pirogeniczny. Liczne ziarna kwarcu wybrane z tufitow ~ niew~tpliwie terygeniczne.
Ziarna wygladzone. i polobtoczone z mocno zniwelowa~ powierzchni~ sugeruj~
transport fluwialny. Ziarna detrytyczne ze zniszczon~, zmatowial~ powierzchni~
z wyraznymi procesami zluszczenia swiadc~ 0 dlugotrwalym procesie eolizacji
w suchym klimacie pustynnym.
W skalach saksonu wyst~puj~ prawie wyl~cznie ziarna terygeniczne. Na ich
powierzchniach obserwuje si~ wiele fonn rzezby, nakladaj~cych si~ na siebie i wskazuj~cych na roznorodne srodowiska transportu i sedymentacji, ktore na nie oddzialywaly. Obtoczenie i wygladzenie zawdzi~czaj~ ziarna zapewne transportowi
fluwialnemu. Wtornie wygladzona powierzchnia nosi slady dzialalnosci procesow
mechanicznych i chemicznych, charakterystycznych dla srodowiska pustynnego.
Osady autunu i saksonu ~ scementowane spoiwem krzemionkowo-ilasty~
ktore tworzy otocz~ wokolziarnow~. Stwierdzono intensywny wzrost neogenicznego kwarcu, ktory wypelnia przestrzenie mi~dzyziarnowe. Mineraly ilaste
przemieszane z krzemionk~ tworz~ce powloki na ziarnach, powstaly· w trakcie
procesow diagenetycznych.
Zaklad Petrografii
Mineralogii i Geochemii
Instytutu Geologicznego
Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Nadeslano dnia' 7 maja 1979 r.
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MapHII BIltXPOBCKA

3K30CKOnHJI 31!PEH KBAP~ B OTnO)KEHHJlX KPACHOrO nE)KHJI
B PA"'OHE n03HAHM C MCnOnb30BAHHEM CKAHHMHrOBOrO
3nEKTPOHHOrO MMKPOCKOnA

3epHa I<BapLta, 1113yyaBWHeOl nOA Cl<aHHMHrOBblM 3nel<TpOHHblM MMl<pOCI<OnOM, OTHOCIITCII I< 06nOMOYHblM nopoAaM 06)1(HLtl<oM cepMM OT3Ha III I< TepplllreHHblM OTnO)l(eHHIIM cal<COHa (E. nOI<0pCI<III.

1976).

AHanH3111poBanHcb nopoAbl H3 CKBa)l(HH 06)1(HLtKO

UenblO HccneAoBaHIIIH

6blno

1,

B)I(eCHII IItr

1

H nHeBbl IItr

1113yyeHHe $aKTopa TpaHcnopTlllpOBKIII

1.

06nOMOYHOrO MaTepl1ana

11 ycnoBHH CeAI1MeHTaLtHH. 6blno 06pa~eHo BHHMaHl1e Ha $OPMY 3epeH, CTeneHb' HX OKanHHOCTIII,
Mop$onorHIO nOBepXHOCTH, a TaK)I(e BHA H cnoc06 06pa30BaHHII Al1areHeTHyeCKOro nOKpOBa. AHanH3HpoBanHcb OTAenbHble 3epHa 11 06noMKH CKan.

YAanOCTb YCTaHOBHTb cneAylO~ee:
1. B nopoAax OT3Ha COAep)l(HTO! oCTpoyronbHblH KBapLt C paKoBHcTblM H3nOMOM H AIII$$epeHLtHpOBaHHoH nOBepxHocTblO (Ta6n. I, $Hr. 1, 2; Ta6n. 11, $Hr. 3). MHo)l(ecTBo 3epeH, B311TblX H3 Ty$$IIITOB,
HeCOMHeHHO Teppl1reHHble. OKaTaHHble III nonyoKanHHble 3epHa C CHnbHO HIIIBenHpoBaHHoH nOBepxHOCTblO n03BonlllOT npeAnOnaraTb $nlOBHanbHblH cnoc06 TpaHcnopTHpoBKH (n6n.

V, $lIIr. 9). 06-

nOMOYHble 3epHa C pa3pyweHHoM MaToBoM nOBepxHocTblO, C yeTKHMH cneAaMH npOLteCCOB wenyweHHII,
cBIIIAeTenbcTBYIOT 0 AonroBpeMeHHoH 30nl13aLtHIII B ycnoBHllx cyxoro nycTblHHoro KnHMaTa (Ta6n. Ill,
$Hr. S, 6).

2. B nopoAax CaKCOHa BCTpeYalOTO! 06bIYHO nppHreHHble 3epHa (Ta6n. VI, $Hr. 11; n6n. VIII,
$Hr.

16).

Ha I1X nOBepXHOCTIII Ha6nlOAaeTOI pa3Ho06pa3l1e penbe$Hblx $OpM, KOTopble yaCTO HaKna-

AblBalOTCII Apyr Ha APyra. 310 rOBOpHT 0 pa3nHYHOM cnoco6e TpaHcnopTHpoBKH 11 ceAHMeHTaLtHH.
OKaTaHHocTb, Crna)l(eHHOCTb nOBepXHOCTI!I 3epeH IIBnlleTCJ'I cneACTBHeM $nlOBHanbHoro nepeHoca.
BTOpHYHO Crna)l(eHHaJ'I nOBepxHocTb HOCHT cneAbI MeXaHHyeCKOrO H XI1Ml1yeCKorO B03AeikTBI1J'1,
B03MO)l(HblX B ycnoBHllx nYCTblHb (n6n. IX, $Hr. 18).
OTnO)l(eHlII1I OT3Ha III CaKCOHa CLteMeHTlllpoBaHbI KpeMHlllcTblM III rnlllHHCTblM MaTepHanoM, 06pa3yto~IIIM Al1areHeTl1yeCKHe 060nOYKH 3epeH (Ta6n.

11,

$Hr.

4;

is; 'N6n. IX, $Hr. 17). Heo10; n6n. X, $Hr. 19). PeAKO

Ta6n. VIII, $Hr.

reHHblM KBapLt 3anonHller Me)l(3epHoBoe npocTpaHcTBO (n6n.

V,

$Hr.

BCTpeyalOTCII $OpMbl HAHOMopcj>Horo BIIIAa. HanOMHHalO~Me aYTl1reHHble rmlHHCTble MHHepanbl (n6n.

X .... r. 20).
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EXOSCOPY OF QUARTZ GRAINS FROM THE ROTLIEGENDES OF THE POZNAN
AREA IN THE SCANNING ELECTRON MICROSCOPE
Summary
Quartz grains from detrital rocks of the Obrzycko Series (Autunian) and terrigenous rocks of the
Saxonian (1 Pokorski, 1976) were studied with the use of scanning electron microscope. The analysis·
covered core samples from the Obrzycko 1, Wrzesnia IG 1 and Pniewy IG 1 boreholes.
The studies were aimed at identification of agents responsible for transportation of detrital material
as wen as reconstruction ci sedimentary environments. Attention was paid to the shape of grains, degree
of roundness, surface relief and the mode ci development of diagenetic coatings. Both single grains and
rock fragments were analysed.
The studies made it possible to state that:
.
1. In Autunian rocks, quartz graim are sharp-edged, with conchoidal fractures and diversified
surface (Table I, Figs. 1, 2; Table n, Fig 3). Terrigenous grajns appear to be fairly Gommon in tuffites.
Smoothened and semi-rounded grains with strongly _levelled surface implicate fluvial transportation
(Table V, Fig. 9). Detrital grains with rough, mat ~urface with marked traces of flaking implicate
long-lasting eolization under arid desert conditions (Table III, Figs. 5 - 6).
2. In Saxonian rocks, almoll exclusively terpgenous grains are present (Table VI, Fig. 11; Table
VIII, Fig. 16). Numerous forms of relief: often overlapping one another, may be noted at their
surface. They evidence different transportation media and sedimentary environments. Roundness and
smoothening of grains presumably resulted from fluvial transport, whereas surfaces subjected to secondary
smoothening dispay traces of activity of mechanical and chemica1 processes which could have taken
place in desert environment (Table IX, Fig. 18).
3. Autunian and Saxonian rocks are cemented with siliceous-clay material which also forms diagenetic coatings on grains (Table H. Fig 4; Table VII, Fig. 13; Table VIII, Fig. 15; Table IX, Fig. 17).
Neogenic quartz is infilling space between grains (Table V, Fig. 10; Table X, Fig. 19). Forms idiomorphic
in outline and resembling authigenic clay minerals, are occasionally found (Table X, Fig. 20).
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TABLICA I

Fig. 1

Fig. 2
Maria WICHROWSKA - Egzoskopia ziam kwarcu z osadow czer~onego SPl!gowca rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym

TABLICA I
Fig. 1. Odlamek ostrokraw~dzisty z glad~ powierzchnill, przelam6w muszlowych. Miejscami widoczne
rysy i tarasowate .wgl~bienia pochodzenia mechanicznego (Obrzycko 1, gl~b. 4313'.2 m)
Sharp-edged fragment with smooth surface of conchoidal fractures. Crack and terrace-like depressions
of me,hanical origin are visible in some places (Obrzycko 1, depth 4313.2 m)
Fig. 2. Ziarno kwarcu z urzezbioll! powierzchniC!: przelam6w. Cz~S6 powierzchni oskorupiona krzemionkC!: (Obrzycko 1, gl~b. 4313,2 m)
Quartz grain with sculptured fracture surfaces. A part of surface is coated with silica (Obrzycko 1, depth
4313.2 m)

TABLICA II
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Fig. 3

Fig. 4
Maria WICHROWSKA - Egzoskopia ziam kwarcu
nowym mikroskopie skanningowym

Z

osad6w czerwonego sNgowca rejonu Poznania w elektro-

TABLICA II
Powi~kszony

fragment fig. 2. Kontakt zeberkowanej powierzchni przdamuz agregatem kuleczkowych form krzemionki (Obrzycko 1, gl~b. 4313,2 m)
Enlarged fragment of Fig. 2. Contact <f ribbed fracture surfare and aggregate of spherical silica forms
(Obrzycko 1, depth 4313.2 m)
Fig.
Strefa kontaktowa otoczki krzemionkow~ z podlozem kwarcowym (Obrzycko 1, glt;b. 4319,0 m)
Contanct zone of silica coating and quartz substratum (Obrzycko
depth 4319,0 m)
Fig. 3.
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TABLICA HI

Fig. 5

Fig. 6
Maria WICHROWSKA
Egzoskopia ziam kwarcu z osad6w czerwonego sp'!gowca rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym

TABLICA HI
Fig. 5. Ziarno kwarcu 0 powierzchni luszczl!:cej si~ i sp~kanej (Obrzycko 1, gl~b. 4321,0 m)
Quartz grain with flaking and fractured surface (Obrzycko 1, depth 4321.0 m)
Fig. 6. Powi~kszony fragment fig. 5. Plytkowe odklucia spowodowane eksfoliacjl!: termicznl!: i procesami
eolizacji (Obrzycko 1, gl~b. 4321,0 m)
Enlarged fragment of Fig. 5. Plates flaking in result cf processes of thermic exfoliation and eolization
(Obrzycko 1, depth 4321.0 m)

TABLICA IV
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Fig. 7

Fig. 8
Maria WICHROWSKA - Egzoskopia ziam kwarcu z osad6w czerwonego sp<tgowca rejonu Poznania w elektro.
nowym mikroskopie skanningowym

TABLICA IV
plytkowe skupienia mineral6w ilastych i krzemionki tworz!J:ce otoczk~ wok6lziarnoW!J: (Obrzycko 1, glvb. 4319,0 m)
Loosely spaced aggregates of flaky and plate-like clay minerals and silica forming coating of the grain
(Obrzycko 1, depth 4319.0 m)
8. Ziarno kwarcu z powierzchniq inicjaln'l: (Wrzesnia IG 1; gl~b. 4762,0 m)
Quartz grain with initial surface (Wrzesnia IG 1, depth 4762.0 m)
Fig. 7. Luskowe
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TABLICA V

Fig. 9

Fig. 10
Maria WICHROWSKA - Egzoskopia ziam kwarcu z osad6w czerwonego sPllgowca rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym

TABLICA V
rozmiarach < 100 !lm, powierzchni matowej, bezreliefowej (Wrzesnia IG 1,
gl~b. 4844,0 m)
Quartz grain, below < 100 ~ in size, with mat surface without any relief (Wrzesnia IG L depth 4844.0 m)
Fig. 10. Skupienia neogenicznego kwarcu, wypelniaj~ce przestrzenie mi~dzyziarnowe (Wrzesnia IG 1,
gl~b. 4762,0 m)
Accumulations of neogenicquartz, infilling space between grains (WrzeSnia IG 1, depth 4762,0 m)
Fig. 9. Ziarno kwarcu

0

TABLICA VI
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Fig. 11

Fig. 12

Maria WICHROWSKA - Egzoskopia ziam kwarcu z osad6w czerwonego SPll-gowca rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym

TABLICA VI
Fig. 11. Fragment okrucha skalnego. Wi~ks:re ziarna obtoczone tkwUi wsroo drobniejszych, ostrokraw~dzistych odlamk6w (Obrzycko 1, gl~b. 4280.0 m)
Fragment of rock with large, rounded grains embedded among finer, sharp-edged ones (Obrzycko 1,
depth 4280.0 m)
Fig. 12. Ziarno kwarcu z gladklb prawie lustrzanC! powierzchniC! (Obrzycko 1, gl~b. 4280,0 m)
Quartz grain with. exceptionally smooth surface (Obrzycko 1, depth 4280.0 m)
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TABLICA VU

Fig. 13

Fig. 14

Maria WICHROWSKA - Egzoskopia ziam kwarcu z osad6w czerwonego sPl!gowca rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym

TABLICA VII
Fig. 13. Ziarna oskorupione

krzemionk~.

Struktura powierzchni otoczki porowata (Wrzesnia IG 1,
gl{:b. 4762,0 m)
Grains coated with silica. Coating displays porous texture (Wrzesnia IG 1, depth 4762.0 m)
Fig. 14. Fragment powierzchni ziarna pokryty materialem krzemionkowo-ilastym (Wrzesnia IG 1,
gl{:b. 4030,0 m)
Fragment of surface of grain, covered with siliceous-clay material (Wrzesnia IG 1, depth 4030.0 m)
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T ABLI CA VIII

Fig. 15

Fig. 16

Maria WICHROWSKA - Egzoskopia ziam kwarcu z osad6w czerwonego SPl!gowca rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym

TABLICA VIII
Fig. 15. Okruch skalny zbudowany z ziam pokrytycl:1 diagenetycznymi powlokami (Pniewy IG 1,
gl~b. 3602,0 m)
Rock fragment built of grains bearing diagenetic coating:; (Pniewy IG 1, depth 3602.0 m)
Fig. 16. Ziarno obtoczone. Znaczny stopieil wygladzenia powierzchni. Rysy, rowki pochodzenia eolicznego. Slady trawienia (Pnit:!wy IG 1, gl~b. 3569,4 m)
Rounded grain with strongly smoothened surface. Cracks and furrows of eolian origin and traces of
etching are noticeable (Pniewy IG 1, depth 3569.4 m)

TABLICA IX
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Fig. 17

Fig. 18

Maria WICHROWSKA - Egzoskopia ziam kwarcu z osad6w czerwonego sPllgowca rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym

TABLICA IX
Fig. 17. Wielowarstwowa powloka wok61ziarnowa, zbudowana z krzemionki i mineral6w ilastych
(Pniewy IG 1, gl~b. 3648.1 m)
Multi-layer envelope of grain, built of silica and clay minerals (Pniewy IG 1, depth 3648.1 m)
Fig. 18. Powloka wok61ziarnowa, wyksztalcom w formie polewy z du~ iloscil! naci~ prawdopodobnie
pochodzenia abrazyjnego (Pniewy IG 1, gl~b. 3622,3 m)
Grain envelope developed as a glaze and displaying numerous notches, presumably of abrasional origin
(Pniewy IG 1, depth 3622.3 m)
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TABLICA X

Fig. 19

Fig. 20
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TABLICA X
Fig. 19. Kuleczkowe "i blokowe wybrzuszenia swiadcz~ce 0 zaawansowanym procesie wzrostowym
kwarcu neogenicznego (pniewy IG 1, gl~b. 3666,8 m)
Spherical and blocky projections indicating advancement in process of growth of neogenic quartz (Pniewy IG 1, depth 3666.8 m)
Fig. 20. Skupieniatabliczkowydlfonn 0 idiomorficznym pokroju przypominaj(lce autigeniczny kaolinit
(Pniewy IG 1, gl~b. 3602,5 m)
Tabular concentrations of forms idiomorphic in outline and. resembling authigenic kaolinite (Pniewy
IG 1, depth 3602.5 m)

