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Kolejnym obiektem badań minerałów ilastych serii poznańskiej jest
profil w Rogaczewie 1. Vvybrano go spośród wielu innych profili z trzech
powodów:
. - jest połO'żony centralnie w wielkopolskiej częś'Ci basenu sedymentacyjnego omawianej serii;
- obejmuje wyróżnione makroskopowo osady trzech pozion1ów
nego, środkowegO' i górnego);
- w profilu tym w poziomie dolnym, a szczególnie w środkowym
obficie występują utwory węglanowe (warstwy margli, konkrecje margliste i syderytO'we)) a ponadto nader często siarczki żelaza; utworów tych
brak było w profilu z Mastek (R. Wyrwicki, A. Wiewióra, 1972).
Celem badań było;
- zidentyfikowanie minerałów ilastych, występujących w różnych odmianach litologicznych osadów ilastych i niektórych węglanowych;
- sprawdzenie czy istnieją różnice w składzie i wykształceniu strukilur,alnym minerałów ila:stych, wy:stępują)cych w osadach z konkrecjami
marglistymi, syderytowymi i z siarczkami żelaza oraz w osadach pozbawionych tych konkrecji;
- ustalenie składu n1inerałów ilastych i ich względnych proporcji
w pO'szczególnych poziomach litostratygraficznych oraz korelacja uzyskanych wyników z w'cześniejszymi wynikami badań rentgenograficznych,
dotyczącymi środkowego i górnegO' poziomu innych profili serii
skiej.

1 Minerałom

A. Wiewióry, R.

ilastym 0sadów serii po.znańskiej z innych profili pOswlęcone
Wyrwd.okiego (1974, 1976) oraz R. Wyrwickiego, A. Wiewióry
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Badania zmierzaj ące do wyj aśnienia wymienionych zagadnień ,oparto
podobnie jak w poprzednich opracowaniach - na termicznej analizie różnicowej i analizie rentgenostrukturalnej frakcji ilastej o średnicy
zastępczej cząstek poniżej 2 l-tm.

PROFIL SERII POZNAŃSKIEJ W ROGACZEWIE
Głębokość

w m

0,0-12,5

Opis litologiczny

Czwartorzęd.

Glina

zwałowa

i piasek różnoziarnisty.

Seria
Poziom
12,5-13,1
13,1-14,4
14,4-18,0
18,0-20,4
20,4-27,0
27,0-31,2
31,2-33,5

33,5-37,6

37,6-40,6
40,6-47,4

47,4-51,2
51,2-51,6
51,6-51,9
51,9-53,7
53,7-55,2
55,2-55,4
55,4-58,4
58,4-59,8
59,8-60,5

2

U pstry seledynowo-ochrowo-wiśniowy (próbka nr 1).
ilasty jasnoszary (próbka nr 2).
Ił jasnoszary z odcieniem zielonawym, z brązowożółtymi intensywnymi
plamami ku dołowi (próbka nr 3 - głęb. 15,5 m).
Mułek jasnoszarozielony z przewarstwieniami ilastymi (próbka nr 4 głęb. 20,0 m).
Piasek kwarcowy różnoziarnisty.
Poziom iłów zielonych
Mułek jasnoszarozielony z konkrecjami syderytowymi 2,
U szarozielonawy (próbka nr 6 - głęb. 32,8 m; próbka nr 7 - głęb.
33,4 m) z konkrecjami żelazistymi (próbka nr 5 - głęb. 31,2-31,4 m),
wapiennymi i marglistymi.
Mułek ilasty przechodzący ku dołowi w mułek piaszczysty, szary z odcieniem zielonawym (prÓbka nr 9 - głęb. 36,5 m) z licznymi konkrecjami wapiennymi i syderytowymi (próbka nr 8 - głęb. 34,2-34,6 m).
Piasek kwarcowy różnoziarnisty.
Mułek ilasty z przejściami do ilu, jasnoszarozielony ze skupieniami sferolitów wapiennych (próbka nr 10
głęb. 41,0-41,4 m), z konkrecjami
wapiennymi i różnokierunkowymi żyłkami pirytu (próbka nr 11 - głęb.
46,7-47,3 m).
Mułek ilasty jasnoszary z odcieniem zielonawym i rzadkimi plamami
(próbka nr 12 - głęb. 49,3-49,6 m; próbka nr 13 - głęb. 51,0 m).
Mułek ilasty szaro-zielony z konkrecjami marglistymi.
Mułek ilasty beżowy (próbka nr 35).
Mułek ilasty jasnoszarozielony przechodzący ku dołowi w mułek piaszczysty szary z żółtymi plamami.
Mułek jasnoszary z żółtymi plamami, ku dołowi przechodzący stopniowo
w mułek piaszczysty (próbka nr 14 - głęb. 54,0 m).
Mułek ilasty szarobrązowy z konkrecjami marglistymi.
Mułek ilasty szarozielony przechodzący miejscami w ił, miejscami w mułek plamisty z konkrecjami wapiennymi.
Ił szarozielony, plastyczny (próbka nr 15).
Margiel jasnobrązowy, przewarstwiony ilem szarozielonym.
Mułek
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60,5-62,0
62,0-67,0
67,0-68,0

68,0-72,5

72,5-75,0
75,0-77,1
77,1-78,8
78,8-79,3
79,3-80,2
80,2-80,9
80,9-81,2
81,2-83,3
83,3-83,35
83,35-85,3

85,3-86,0
86,0-88,6
88,6-89,2
89,2-90,4
90,4-91,8
91,8-97,3

97,3-97,9

97,9-99',8
99,8-101,6

<

101,6

Mułek

ilasty jasnoszary przechodzący ku dołowi w biały mułek piaszczysty.
Ił szarozielony, plastyczny z licznymi bezładnie rozmieszczonymi konkrecjami wapiennymi.
Ił plamisty, w części górnej warstwy szaro-beżowo-rdzawy (próbka nr
16 - głęb. 67,2 m), w części dolnej - oliwkowo-żółto-wiśniowy (próbka
nr 17 - głęb. 67,8 m).
Mułek ilasty szarobeżowy (próbka nr 19 głęb. 70,2 m) z konkrecjami
wapiennymi i białymi żyłkami wapiennymi, przechodzący ku stropowi
w ił (próbka nr 18 - głęb. 69,0 m).
Mułek jasnoszarozielonawy z konkrecjami dolomitowo-wapiennymi i wapiennymi (próbka nr 20 - głęb. 73,8-74,1 m).
Ił plamisty szarozielonawo-brązowy, plastyczny z 10 cm warstwą marglu w spągu.
Ił szaro-zielonawo-brązowy z drobnymi konkrecjami wapiennymi (próbka nr 21 - głęb. 77,1-77,9 m).
Ił pstry oliwkowo-żółto-wiśniowy, plastyczny (próbka nr 22).
Mułek szarozielonawy z rzadkimi skupieniami brunatnych sferolitów
(próbka nr 23 - głęb. 79,0 m).
Mułek ilasty szarozielony z drobnymi konkrecjami wapiennymi (próbka
nr 24), w spągu wapnisty.
Margiel szarozielonawy.
Ił plamisty, szarozielono-brązowy z przewarstwieniami iłu białego.
Mułek ilasto-wapnisty z konkrecjami wapiennymi.
Ił brązowy z szarozielonymi plamami (próbka nr 25 głęb. 84,2-85,0
m) z poziomem konkrecji dolomitowo-wapiennych (próbka nr 36 głęb. 85,0--85,3 m).
Mulek szarozielony, jednolity.
Ił szarozielony z brązowymi plamami (próbka nr 26) z poziomem konkrecji wapiennych.
Mułek ilasty szarozielony, w części górnej
z rozproszonym pirytem
(próbka nr 27).
Mułek ilasto-wapnisty szary z jasnobrązowymi plamami, przewarstwiony ilem szarym z bardzo licznymi, drobnymi konkrecjami wapiennymi.
Ił jasnoszarozielony, plastyczny.
Ił przewarstwiony mułkiem, jasnoszarozielony, miejscami z żółtymi plamami (próbka nr 28 - głęb. 9'2,1 m), z czterema poziomami drobnych,
kruchych konkrecji wapiennych.
Poziom iłów szarych
Ił szarozielony z gniazdowymi skupieniami pirytu, drobnymi, zwęglo
nymi i częściowo spirytyzowanymi szczątkami roślin (próbka nr 29 głęb. 97,3~97,6 m), w spągu z kruchymi konkrecjami wapiennymi.
Ił szary, plastyczny (próbka nr 30 głęb. 98,0; próbka nr 31 głęb.
98,6 m) z 2 cm warstewką ilu węglistego (próbka nr 32 - głęb. 99,8 m).
Ił szarozielony (próbka nr 34 głęb. 101,0-101,6 m) w stropie białawy
(próbka nr 33 - głęb. 99,9 m) z brązowymi konkrecjami syderytowymi.
Ił szary przewarstwiony iłem węglistym i węgiel brunatny (formacja
węgla brunatnego).
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METODY BADAŃ
Próbki do badań pohrano tak, aby reprezento\vały rozne odmiany
litologiczne osadów oraz poszezególne poziomy litostratygrafiezne. Z poziomu Hów płomienistych pobrano 4 próbki (nr 1-4), z poziomu iłów
zielonych - 23 próbki osadów ilastych (nr 5-29) i 2 próbki margli
(nr 35-36) oraz z poziomu iłów szarych - 5 próbek (nr 30-34),
Termicznej analizie różnicowej poddano całe próbki oraz wydzieloną
z nich metodą sedymentacyjną frakcję < 211 m , którą poddano analizie
rentgenowskiej. Analizy wykonano
w takich samych warunkach jak
przy badaniach minerałów ilastych
poziomu iłów płomienistych
Wiewióra, R. Wyrwicki, 1974).

Fig. 1. Krzywe DT A osadów
z poziomu iłów płomienistych (A)
frakcji < 2 #km (B)
DT A curves of raw mottled clays (A) and
of < 2 /-tm fractions (B)
TERMICZNA ANALIZA RÓŻNICOWA

Krzywe DT A osadów ilastych
oraz wydzielonej z nich frakcji < 211m
przedstawiono na fig. 1-7.
Krzywe DT A osadów ilastych
(fig. 1A-6A) mają bardzo urozmaicony przebieg i różnią się intensywnością efektów endo- i egzotermicznych.Wynika to z różnej zawartości
termicznie czynnych minerałów ilastych, kwarcu, siarczków żelaza i inI1yoh. Krzywe DTA fraik,cji
2 11 m
(fig. 1B-6B) wykazują natomiast
duże podobieństwo niezależnie od tego, z których osadów ilastych i z którego poziomu li tostra tygraficznego
pochodzą. Na krzywych tych obserwuje się trzy podstawowe efekty
endoltermiiezn:e: pierwszy z maksi-

Fig. 2. Krzywe DTA osadów ilastych z poziomu iłów zielonych (A) i ich frakcji
< 2 #km (B)
DTA curves of raw green c1ays (A) and
of < 2 /-tm fractions (B)
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Fig. 3. Krzywe DTA osadów ilastych z poziomu iłów zielonych, zawierających konkrecje wapienne (A) i ich frakcji < 2 JLm (B)
DTA curves of raw green clays with calcareous concretions (A) and of < 2 JLm
fractions (B)
Fig. 4. Krzywe DTA iłu szarozielonego z konkrecjami syderytowymi (A) i jego
frakcji < 2 JLm (B)
DTA curves of raw greenish-grey clay with syderitic concretions (A) and of < 2 JLm
fractions (B)

temp. 140-180 o e, bardzo często z charakterystycznym przeo
gięciem w temp. 200-220 e, drugi
z maksimum w Itemp. 550-590 o e
i trzeci - naj słabszy, z maksimum w temp. około 900 o e, a ponadto
jeden efekt egzotermiczny o różnym stopniu intensywności z maksimum w temp. 940-950 o e. Wymienione efekty wskazują na obecność
minerałów ilastyoh z grupy s:meJrtytlu (g~óWlUie2J 8Zi€riegu beideEt - nO!IltJ1onit, w więks'zości pr:zyp:adków z ea2+ i Mg2+ na pozycjach wymiennyeh), illitu i kaolinitu. Intensywność tych efektów informuje o różnych
proporcjach powyższych slkładn:ików Wie fnaik:icji < 2 !-lm.
mum
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Fig. 5. Krzywe DTA osadów ilastych z siarczkami

żelaza

(A) i ich frakcji

<

2 JLm

(B)

DTA curves of raw clays with iron sulfides (A) and of < 2 /.-Lm fractions (B)
Fig. 6. Krzywe DTA osadów ilastych z poziomu iłów szarych (A) i ich frakcji < 2 /.-Lm
(B)

DTA curves of grey clays (A) and of

<

2 JLm fractions (B)
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Fig. 7. Krzywe DTA frakcji < 2 /-lm z margli poziomu iłów zielonych
DT A curves of < 2 /-lm fractions of marlaceous green
c1ays

Ponadto na krzywych DTA obserwuje się :słabO' na ogół wyrażony
,efekt endotermiczny w granicach temperatur 300-350°C, wskazujący na
uwodnione tlenki żelaza - getyt (przemawia za tym dO'datkO'wo ciemno'ceglasta lub vIiśniowa barwa próbek po wyprażeniu), .oraz bardzo słaby
efekt egzotermiczny w granicach temperatur 600-700°C, który może być
związany z obecnością chlO'rytów.
ANALIZA RENTGENOSTRUKTURALNA

Badania

ren tgenostrukturalne przeprow,adzonO' na dyfraktometrach
31 i Sigm,a 2070. SitoIsowanD promieniow:anie CuKa zogniskowane na zgiętym monochromatDrze kwarcowym. Podobnie jak w poprzednich .opracowaniach autO'rów (R. Wyrwicki, A. Wiewióra, 1972, 1975;
A. Wiewióra, R. Wyrwicki, 1974, 1976), badano preparaty oriento~lane.
Przeprowadzo.no identyfikację składu mineralnego. 35 próbek,
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Fig. 8. Dyfraktogramy frakcji < 2 /-lm próbek nr 1-3 iłów płomieni
stych
Diffractograms of < 2 !.Lm fractions of mottled clays sampIes No 1-3
DOL -- rzędy ugięcia; E -- bei:deliot; Ch -ehlo,ryt; n -- illit; K - kaolinit; Q -kwarc
DOL -- order of diffraetłon; E linite; Q - qua,rtz

.

beidellite; Ch -- ehlo.rite;

n

illite; K -

kao-

Fig. 9. Dyfraktogramy frakcji < 2 /-lm próbki nr 3
Diffractograms of < 2 !.Lm fractions 01 sample No 3
a -- surowej; b
praŻionej w t'emp. 5,50°C; c -- gliko,lowanej; Be -- komplelk.s
beidelitu z glikolem etylenowym; Es - beidelit skoła.psowany; A -- anataz;
inne obja,śnieni,a jak na fłg. 8
a - raw; b -- heated at 550°C; c -- gHeolateld; Be -- beildellite -- ethylene glycol complex; Es -- collapsed beidellite; A -- alnata:se; other explanations as in
Fig. 8
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dzących z trzech wymienionych uprzednio poziomów, .oraz porównanie
proporcji między poszczególnymi minerałami i stopnia wykształcenia ich
struktury w poszczególnych poziomach litologicznych: Szczególną uwagę
zwrócono na minerały smektytowe, a zwłaszcza na ustalenie czy beidelit
jest tu jedynym reprezentantem smektytów.
Poziom iłów płomienistych. We frakcji ilastej próbek
nr 1-3 iłÓ\iV płomienistych występuje beidelit, illit, kaolinit i kwarc
(fig. 8). Proporcje między tymi minerałami są różne. Najbogatsza w beidelit jest próbka nr 1 - stropowa, natomiast najbogatsza w kaolinit
próbka nr 3 - spągowa. Illit najorbficiej występuje w próbce nr
mułkowej. Charakteryzuj e się on znaczną domieszką fazy pęczniej ącej.
Beidelit zawiera kationy dwuwa:ptośdowe między pakietami, przy czym
Jego krystaliczność zmniejsza się od stropu do spągu tego pozion1u. We
wszystkich preparatach obecne są niewielkie ilości kwarcu. Próbka nr 1
nie zawiera chlorytu, w próbce nr 3 występuje on w ilościach śladowych,
najwięcej jeSlt gO' w próbce nr 2. W próbce nr 3, na podstawie prażenia
preparatu w temp. 550°C, zidentyfikowano kaolinit i chloryt, a także
anataz (fig. 9).
P.o z i.o m ił ó w z i e lon y'c h. Dyfraktogramy frakcji ilastej próbek iłów zielonych przedstawiono na fig. 10 i 11 (próbki 35 i 36). We

12
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8

Fig. 10. Dyfraktogramy frakcji < 2 !-Lm iłów zielonych
Diffractograms of < 2 p,m fractions of green clays
G G -

getyt; inne objaśnienia jak na fig. 8
goethite; other explaJnatJ.oll1s as in Fig. 8
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wszystkich próbkach występują te san1e minerały ilaste 'OD w iłach płD
mienistych, a więc beidelit, illit, kaolinit i chloryt. PDnadto Dbecne są
zbliżDne, niewielkie ilości kwarcu, a tylko w dw6ch próbkach (nr 18 i 26)
występuje getyt w ilDściach wykrywalnych metDdami rentgenowskimi.
Głównym minerałem jest niewątpliwie beidelit. Jego charakter krystaLDchemiczny jest zmienny. W górnej 'części profilu ,charakteryzuje się on
słabym uporządkowaniem struktury i zmiennym stDsunkiem kationów
dwu- i jednowartościowych, natDmiast w śrDdkowej częś:ci prDfilu najwyższym stopniem uporządkDwania struktury i obecnDśdąw przestrzeniach międzypakietowych wyłącznie kationó"vv dwuwartościowych.
W dolnej partii profilu zaznacza się pDnownie większa zmienność struktury heidelitu. Szczególnie wyraźnie od przeciętnej 'charakterystyki odbiegają próbki nr 8 i 27. Ich krzywe dyfrakcyjne wskazują, że faza

Q

oqJll

121l

31
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34

18 16 14 12 10 8 6 4 2°8

36

20

18 16 14 12 10 8 6 4 2os

Fig. 11. Dyfraktogramy frakcji < 2 I-tm iłów szarych (próbki nr 30, 31.
34) oraz marglistych iłów ziielonych (próbki nr 35 i 36)
Diffractograms of
2 ~m fractions of grey clays (sampIes No 30, 31,
34) and of marlaceous green clays (sampIes No 35 and 36)

<

c C -

kalcyt; :Lnne objaśn:iJeni,a jak na fig. 8 i 10
calmte; other e:xlplanatiQl!1Js as in Figs. 8 and 10

pęczniejąca jest tu zasocjDwana z fazą i'llitDWą. Próbki te roznlą się 'Od
pozostałych także domieszką gipsu wykrywalnegO' metodami rentgenDw-

skimi.
Drugim 'co dO' ilości składnikiem frakcji ilastej jest illit. Na podkreślenie zasługuj e również przewaga we wszystkich próbkach kaolinitu nad
chlDrytem. Pr6bki nr 35 i 36 różnią się 'Od pozostałych próbek iłów zielonych wyraźnie mniejszą zawartością beidelitu. Występuje w nich ponadtO' kalcyt, a w próbce nr 36 także getyt.
P Q Z i D m i łów s z a r y c h. Dyfraktogramy frakcji ilastej próbek
nr 30, 31, i 34 iłów szarych przedstawiDnO' na fig. 11. Pod względem skła
du mineralnegO' frakcja ilasta tych iłów je1st podobna do. pDprzednich.
Występuje \v niej kaolinit, chloryt, illit, beidelit i kwarc. Inne są natomiast stosunki ilDściDwe między wymieni'Onymi minerałami. Beideli t charakteryzuje się mniejszymi koncentracjami, natomiast kaołinit większymi.
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ANALIZA KRYSTALOCHEMICZNA SMEKTYTU

Smektyt dioktaedryczny stanDwi zwykle składnik frakcji ilastej przenad innymi minerałami .osadów serii pDznańskiej. RównDcześnie
budzi Dn najwięcej wątpliwDści przy identyfikacji i ustalaniu cech chemiczno-strukturalnych. PDwodem tegO' jest jego duża zmienno.ść chemiczna, "\vynikająca z możliw.ości tworzenia kryształów mieszanych między
trzema członami: montmorylonitem M+ (A1 2- x Mgx) Si40lQ (OH)z· n H 20,
beidelitem M+ Ah (Si4-x Alx) 0 10 (OH)z . n H 20 i nontronltem M+ Fei+
(Si'1-x Alx) 0 10 (OH)z' n H 20. ZmiennDści chemicznej tDwarzyszy zmiennDść
strukturalna związana z pDchDdzeniem ładunku, spDwodowanego podstawieniami izomorfkznymi: 1 - z warstwy oktaedrycznej - w idealnym
montmorylonicie, 2 - z wars,twy tetraedryezniej - w idealnym beidelicie
i nontroni:c:ie, 3 - z obydwu warstw równocześnie - w beidellide i żeLa:zD. .
wym beidelicie G ładunku mieszanym. W każdym z tych trzech przypadków rozmieszczenie pDdstawień iZDmorficznych ma charakter nieupDrząd
ko.wany, czym smektyty różnią się od krzemianów G wyższym ładunku
pakietu (0,6), takich jak wermikulity i illity, które wykazują częściowo
upDrządkDwanie podstawień. Samo pDchodzenie ładunku z warstwy tetralub oktaedrycznej decyduje natDmiast G upDrządkowaniu strukturalnym
smektytów. Montmoryl Dni t y, zawdzięczające ładunek warstwie o.ktaedrycznej, charakteryzują się strukturą turbDstratyczną. Lepsze upDrządkDwanie,
ważający

A

B

Fig. 12. Dyfraktotgramy frakcji < 2 !-Lm próbek nr 23 (A) i nr 30 (B) nasyconych Li'
Diffractograms of < 2 !-Lm fractions of Li-saturated: sample No 23 (A) and sample
No 30 (B)
a -

surowej; b -

280°C, a

surowej, wygI1Zlewanej 'w temp. '280°C; le - surowej, wygrzewanej w temp.
nasyoonej gljlkolem etylenowym; inne obj,aJśnienia jak na fig. 8 i 9
heatted rut 2,80°C; c - heart.ed a.t 280°C and gu'ycollatted; other eKplanatiotUs a,s in

na'sttępnie

a - vaw; b Figs. 8 and 9

strukturalne wykazują smektyty G ładunku pakietu pochDdzącym głównie,
z warstwy tetraedrycznej.
W badaniach frakcji ilastej obserwacje upDrządkowania strukturalne-·
go. są znacznie utrudnione ze względu na skDmplikowany skład ,mineralny
próbek i związaną z tym kDincydencję refleksów rentgenDwskich hkl)
charakterystycznych dla poszczególnych minerałów, Draz z uwagi na czę-
sto pDlikationDwy skład przestrzeni międzypakietDwych smektytów.
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Identyfikacji smektytów dokonuje się lnetodą wprowadzoną
techniki badawczej przez R. Green-Kelly'ego (1953). Metoda ta, konsekwentnie stosowana przez autorów w badaniach osadów z Rogaczewa, "."",,,,ner,,-"
,stwierdzić, że występuj ący w nich minerał smektytowy można
do beidelitu o ładunku mieszanym. Beidelitowy charakter crn,OIV'T...:r1rl1
(fig. 12A, B) potwierdzają krzywe DTA (fig. 1-7), na których
ksylacja uwidacznia się w temperaturze poniżej 600°C.

WNLOSKI
Badania składu mineralnego osadów serii poznańskiej profilu z Ro,gaczewa, oparte na analizie fr,akcji < 2 ~m, wykazały obecność heidelitu
o zróżnieowanej strukturze i polikationO'wym składzie przestrzeni n1iędzy
pakietowej) illitu dioktaedrycznego, kaolinitu o dość dobrze uporządko
wanej strukturze oraz ,chlorytu. Często występuj e tu również faza mieszano-pakietow,a illit-beidelit. Składniki te wykazują zróżnicowanie proporcj i ilościowych.
Charakterystyka składu mineralnego pO'szczególnych poziomów
Rogaczewa i korelacj a z innymi profilami, wcześniej zbadanymi
metodą, przedstawia się na:stępJU/jąoo.

POZIOM IŁÓW PŁOMIENISTYCH
Głównym minerałem ilastym jest tu beidelit, przeważający ilościowo
nad kaolinitem i illitem. Zawiera on między pakietami głównie kationy
dwuwartościowe (Ca i Mg), a jegO' krystaliczność zmniejsza się od stropu
poziomu, gdzie jest go proporcjonalnie najwięcej, do spągu. Z minerałów
współwystępujących w górnej części poziomu illit przeważa nad kaolinitem, przy czym towarzyszy im faza mieszano-pakietowa, natomiast vv czę
Ści dolnej poziomu kaolinit przeważa nad illitem. W poziomie iłów pło
mienistych mamy zatem dwa zespoły minerałów ilastych: beidelit-kaoli'nit-illit oraz beidelit-illit-kaolinit. Są one analogiczne do zespołów
stwierdzonych wcześniej przez autorów artykułu w licznych profilach
omawianego pozi.omu litostratygraficznegO' (A. Wiewióra, R. Wyrwieki,
1974) .oraz przez D. Szyszło (1967) ,w Przysiece Starej i Rypinku k:oło
"Kalisza. ,
Inaczej natomiast kształtują się proporcje między minerałami ilastymi
w peryferyjnej, południowo-zachodniej częśd basenu, położonej niedaleko
obszarów alinwntacyjnych. S. Dyjor, A. Bogda i T. Chodak (1968) stwierdzili tu następujące zespoły: illit-kaolinit-montmorylonit oraz illitmontmorylonit-kaolinit, a blisko brzegu basenu - kaolinit-illit-mont"moryloni t 3.

3, Termin montmo:rylonit użyty jest tu p.rzypuszczaLnie dla podgrupy m o ntmorY'lonit ;beidelit, a nie dla montmorylonitu sensu stricto.

Minerały

ilaste osadów serii

poznańskiej
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POZIOM IŁÓW ZIELONYCH

W poziomie tym głównym minerałem ilastym jest również beidelit,
ale j ego charakter krystalochemiczny jest zmienny. W górnej części poziomu zawiera on zarówno jedno-, jak i dwuwartościowe kationy Hliędzy
pakietowe i odznacza się słabym uporządkowaniem struktury. Obecna
jest również faza mieszano-pakietowa illi t-beideli t. W. środkowej części
profilu beidelit zawiera na pozycjach wym.iennych prawie wyłącznie kationy dwuwartościowe i wyróżnia się najwyższym uporządkowaniem
struktury, czym przypomina beidelit z najwyższej części (cykl V) profilu
iłów zielonych z Mastek (R. Wyrwicki, A. Wiewióra, 1972). W dolnej
części profilu beidelit ponownie wykazuje zmienność struktury i kationów wymiennych, przy czym towarzyszy mu faza mieszano-pakietowa.
\V poziomie iłów zielonych z beidelitem współwystępuje illit, w zdecydowanie mniejszej ilości od niego kaolinit oraz zupełnie podrzędnie
·chloryt. Ten zasadniczy zespół minerałów ilastych, tj. beidelit-illit-kaolinit, występuje we wszystkich odmianach osadów ilastych omawianego
poziomu, a więc zarówno w bezwapni:styeh osadach zawierających konkrecje węglanowe, żelaziste i piryt, jak i w 'Osadach bez tych domieszek
oraz w osadach wapnistych - marglach. Rzecz znamienna, że również
w południowo-zachodniej części basenu sedymentacyjnego występuje ten
sam zespół (8. Dyjor, A. Bogda, T. Chodak, 1968), a więc dominuje minerał montmorylonitowy (cytowani autorzy nie precyzują jaki), drugim
cO' do ilości jest illit, kaolinit zaś występuje podrzędnie. Wyjątek stanowią
tu osady z don1ieszką węglanu wapnia (tj. konkrecji wapiennych), które
według wymienionych badaczy nie zawierają zupełnie kaolinitu. Zależ
ności takiej, tzn. braku kaolinitu w osadach z węglanem wapnia w profilu
Rogaczewa nie zaobserwowano; kaolinit stwierdzono we wszystkich próbkach. Jest godne podkreślenia, że beidelit z tych osadów z reguły zawiera
kationy dwuwartościowe, prawdopodobnie Ca.
Wymienione wyżej minerały z przewagą beidelitu występują również
w profilu iłów zielonych z Mastek (R. Wyrwicki, A. Wiewióra, 1972),
przy czym w części dolnej poziomu kaolinit przeważa nad illitem, w górnej zaś Hli tu brak.
Reasumując, można stwierdzić, że dla poziomu iłów zielonych serii
poznańskiej charakterystyczny jest zespól beidelit Cewentualnie beidelit-nontronit) - illit-kaolinit, przy czym beidełit ma bardzo zróżnico
waną strukturę i często towarzyszy mu faza mieszano-pakietowa illitbeidelit.
POZIOM IŁÓW SZARYCH

W poziomie tym wyraźnie maleje zawartość beidelitu w stosunku do
poziomów wyższych, choć pozostaje on jeszcze minerałem głównym. Na
pozycj ach wymiennych zawiera on kationy różnowartościowe z przewagą
jednowartościowych CK i Na) i wykazuje w poszczególnych próbkach
zmienne uporządkowanie struktury. Często jest on zasocjowany z fazą
illitową. Z beidelitem współwystępuje kaolinit, którego w skali całego
.profilu serii poznańskiej jest tu najwięcej, illit oraz podrzędnie chloryt.
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Mamy tu zatem dO' czynienia z zespołem beidelit-kaO'linit-illit z fazą
Bardzo podobny zespół występuje w profilu w Mastkach. NatO'miast w południowo-zachodniej, brzeżnej częśei basenu sedymentacyjnegO' udział minerału montmorylonitO'wegO' maleje dO' roli skład
nika podrzędnego, a głównym komponentem jest bądź tO' kaolinit, bądź
też illit.
Z. Kłapyta (1972)
badając skład minerałów ilastych 'Osadów serii
poznańskiej z kO'palni Adamów kO'ło Turka, nie precyzując, z których
pO'ziomów pO'cho.dzą próbki
minerały z grupy montmorylonitu .określił
jakO' dominujące, a kaolinit i illit jako p.odrzędne. TO'warzyszący tym mineralOlTI chloryt spO'tyka tylkO' w ilościach śladowych. Rzecz charakterystyczna, że minerały montmorylonitowe zawierają także Ca i Mg na
pozycjach wymiennych. Według Z. Kłapyty są one reprezentowane przez
montmorylonit właściwy (przeważający ilościowo), beidelit lub nontronit.
Jednakże podane wyniki badań (m. in. niska temperatura dehydroksylacji, stosunkowO' mała jak dla montmorylonitu właściwegO' sorbcja wymienna) szczególnie w zestawieniu z wynikami badań iłów mon tmorylo.nit.owych z kopalni Milowke (Z. Kłapyta, B. KO'sińska, J. Kubisz, 1972)
zdaniem autorów artykułu wskazują jednO'znacznie, że głównym mineralem jest tu beidelit, a nie montmorylonit właściwy.
Reasumując, skład minerałów ilastych w profilu RogaczewO' jest analogiczny jak w innych profilach środkowej części basenu sedymentacyjnegO' serii pO'znańskiej. Głównym minerałem jest beidelit, któregO' ilość
wyraźnie malej e od górnej ku dolnej części serii. Towarzyszy mu illit,
kaolinit i często. faza mieszanO'-pakietowa. Najwięcej kaolinitu jest w poziO'mie dołnym
iłów szarych.
mieszano-pakietową.
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Pblmap,n; BbIPBHIJ;KH, AR,n;lKerr BEBJOPA

r JIMHHCTbIE MllHEPAJIbI OTJIO)KEHHH n03HAHbCKOH CEPHH B PA3PE3E
POrAąEBO

Pe310Me

CKBa)Joma PoralleBo (K

12,5
89,1

J03

OT II03Hamr) rro,n; lleTBepUf'flThlMH oTrrOlKemuIMH MOIIl,HOCTblO

M rrpOlllrra rropo,n;.bI rro3HaRbCKoli cepmr (HeoreH). MOIIJ;HOCTb ::norr cepmr 3,n;eCb COCTaBmreT
M. B Heli Bbl,1l;erreHO TPH JIlITOCTpaTHrpalPHlleCKHX ropH30RTa:
-

14,5

ropH30HT rrrraMeRH.bXX rmU-I (rrJIlIOueH, MOIIl,HOCTb

M), crrolKeHRblrr rreCTpbIMH rJlli-

HaMH H CepblMH cyrJIlIHKaMH, a TaKlKe MeJIK03epmrCTbIMH rreCKaMH B RHlKHerr llaCTH ropH30HTa,
-

ropH30HT 3erreHbIX rJIHlI (MHOueH, MOIIl,HOCTb

70,3

M), B KOTOpOM 3arreralOT r.JUUl:bI, rJIlI-

HlICTble cyrrrHHKH H cyrmn:UGI B OCHOBROM cepO-3erreRble, pelKe Kopn-qReBhle, c MHOlKeCTBoM pa3JTIIllHOrr BeJIlI'illHbI MepreJIlICTbIX, H3BeCTKOBhIX, ,n;orrOMHTOBO-H3BeCTKOBhIX H CH,n:epHTOBhIX KOHKpeUHli,
-

ropH30RT cephIX rJIlIH (MHOueH, MOIIl,HOCTh

4,3

M), co,n;eplKaIIl,Hrr 3erreHo-cephle rJIlIHhI

c rrnpHTOM H CH,n:epHTOBhIMH KOHKpeumrMH, rJIlIRhI H cyrJTIIRKH cep.bXe c o6yrrreHHhIMH OCTaTKaMH
paCTeHlIrr.
COCTaB rJIlIHHCThIX MUHeparrOB orrpe,n;erreH rro TepMHlleCKoMy ,n;HIP<PepeHuuarrhHOMY aHaJIlI3y
o6pa3UOB rJIlImrCTbIX rropo,n; H BhI,n:erreHHorr H3 HlIX <ppaKUHU MeRee 2 [.LM, a TaKlKe rro peHTreHOCTpyKTypHoMy aHaJIlI3y <ppaKUHH MeHee 2 [.LM. IIo aHaJIlI3aM IIorrylleHhI crre,n;ylOIUHe pe3yrrhTaThI.
B ropH30HTe rrrraMeHRbIX rJIlIH (KpHB.bIe DTA -

IPHr.

1;

peHTreHOrpaMM.bI -

IPRT.

8

H

9)

rrraBHbIM rJIlImrCT.blM MHReparroM 5łBmleTC.a 6err,n:eJIJIlIT, co,n;eplKaIUHrr B OCHOBHOM 3aMeHMMhle
Ca H

Mg.

COrryTCTBYlOIIl,UMH KOMIIOHeHTaMH 5łBMlOTC.a: KaommHT, IrJIJIlIT H CMemamIO-rraKeTHa5f

lPa3a HJIJTIIT -

6err,n:errJIlIT. OTMelleHO TaKlKe rrpHcyTcTBHe aHaTa3a.

B ropH30HTe 3erreHblX rJIlIH (KpUBa5I DTA -

IPHr.

2-5;

peHITeHOrpaMMhI -

IPHr.

10-12)

rrraBHl>IM MUHepanOM TaKlKe .aBrr5feTCJl 6eli,n:errJIlIT. B BepxRerr llaCTU ropU30HTa OH OTJIfIllaeTC5f
crra60 yrropH,n:OlleRHorr CTpyKTypoli H co,n;eplKaHueM O,n;HO- ,n;ByXBarreHTHhIX MelKllaKeTRhIX KaTHOROB. B

cpe,n:Herr llaCTH ropH30HTa 6err,n;errJIlIT xapaKTepH3yeTcH B.bICOKOrr yrrop5I,n:OlleHHOCThlO

CTpyKTyp.bI H co,n:eplKaHHeM ,n;ByXBaneHTRhIX MelKllaKeTRbIX KaTHOHOB. B HlIlKHerr qaCTH ::noro
ropH30HTa cTpyKTypa 6err,n;errJIHTa BeChMa H3MeH'illBa, a MelKrraKeTH.bIe KaTHOHbI HMelOT pa3JIlIll-
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HYlO BaJIeHTROCTb. ConYTCTBYlOI.I.J;HMH KOMITOHeHTaMH ~BmnOTC~: HJIJIHT, KaOJIHHHT H B MHKPOKOJIH'feCTBe XJIOPHT. 3Ta rpynna rJIHRRCTbIX MJmepaJIOB, T. e. 6eM,IJ,eJIJIHT -

HJIJIHT -

KaOJI[1RRT

BCTpeqaeTC~ BO Bcex BH,IJ,aX rJIHRRCTbIX OTJIO)KeHHM, He3aBHCHMO OT Toro CO,IJ,ep)KaT ORR KOH-

Kpell.HH HJIH HeT.

B ropH30HTe cepbIXrmm (KpHBble DTA -

<pHr.

6; peHTreHOrpaMMbI -

qmr.

11 H 12) 6eM,IJ,eJIJIHT

TOJIbKO He3HalfHTeJIbRO npeo6JIa,IJ,aeT Ha,IJ, KaOJIHHHTOM H HJIJIHTOM. OH CO,IJ,ep)l(HT qaI.I.J;e Bcero
Na H

K

B Me)KnaKeTHbIX rr03HIIH~X H qaCTO CB~3aH C HJIJIHTOBOM {j;>a30M. DOJIbIIIe Bcero B 3TOM

ropH30HTe co,nep)KHTCJf KaOJIHHHTa.
COCTaB rJIHHHCTbIX MHHepaJIOB II03HaHbCKOH cepHH B pa3pe3e POraqeBO 6JIH30K

COCTaBY

3THX MHHepaJIOB B ,IJ,pyrHx pa3pe3ax II03HaHbCKOll cepRH Ha IloJIbcKOM HH3MeRHOCTH Hero MO)KHO,
ClfHTaTb rrpe,IJ,CTaBHTeJIbHbIM ,nmr paCCMaTpHBaeMoH cepHR.

Ryszard WYRWIC~I, Andrzej WIEWIORA

CLAY MINERALS OF THE POZNAN SERIES IN THE SECTION
OF ROGACZEWO

Summary
In the Rogaczewo borehole (SW of Poznati) sediments of the Poznati series,
89.1 m thick, were found under 12.5 m Quaternary deposits cover.
Three following stratigraphic horizons were distinguished:
- a mottled clays (Pliocene; 14.5 m thick), co::uposed of variegated clays, grey
clays and silts and fine-grained sands in the lowermost layer,
- a green clays (Miocene; 70.3 thick), in which are present clays, muds, silts
mostly grey-green, rarely brown in colour, rich in marlaceous, calcareous, dolomitic-calcareous and syderitic concretions of various sizes,
- a grey clays (Miocene; 4.3 m thick), composed of greenish-grey clays rich
in pirite and sideritic concretions, as well as rich in grey clays and silts containing carbonized plant remains.
Clay mineral components of < 2 /.Lm particle size fractions separated from
samples of the three stratigraphic horizons has been determined by the thermal
and the X-ray methods.
In the mottled clays, beidellite variety of smectites with divalent cations in the
interlayer space is a major clay mineral. It is accompanied by kaolinite, illite,
mixed-layer randomly interstratified illite - beidellite and accesory anatase (DTA
curves - Fig. 1; diffractograms - Figs. 8, 9).
In the green clays, beidellite is the major mineral, again, but it shows variations in a structural order, caused by various interlayer cations - mono- and
divalent in the uppermost layer, divalent in the middle layer and alterating mixed
or divalent in the base layer of the sediments. Kaolinite, illite and traces of chlorite are the minor clay constituents (DTA curves - Figs. 2-5; dHfractograms -
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Figs. 10-12). Beidellite, kaolinite and illite occur in clay fractions of all the samples, neglecting a presence or absence of the concretions in the sediments.
In
grey clays (DTA curves - Fig. 6; diffractograms - Figs. 11, 12) beidellite
mostly monovalent cations in the interlayer positions slightly prevails
in quantity over kaolinite and illite. Kadinite contents is rather high in this horizon.
Mineral composition of clay fractions in the sediments of Rogaczewo is very
similar to this of the sediments previously studied. It is typical for the Poznan
series.
Tmnslated by Andrzej Wiewiora

