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Zygmunt G0R:zY8~I 

Ocena łiasowych skał ilastych okolic Zawiercia 
iako nieboksyłowych rud glinu w . świetle badań 

derywałograficznych 

WSTJilP 

Badania dolnojurajskich skał ilastych, prowadzone w Zakładzie Złóż 
Rud Metali Nieżelaznych lG, mają ścisły związek z poszukiwaniami rud 
glinu, które na obszarze Górnego Sląska zostały zapoczątkowane w 1960 r. 
Osady dolnej jury w północno-wschodniej części wymienionego obszaru 
odznaczają się stosunkowo dużym udziałem różnorodnych skał ilastych. 
wśród których napotkać można odmiany bogate w tlenek glinu. a więc 
mogące mieć znaczenie dla przemysłu aluminiowego jako tzw. nieboksy
towe rudy glinu 1. Niektóre z nich odznaczają się także wysoką ognio
trwałością. co rokuje możliwość wykorzystania ich przez przemysł ma
teriałów ogniotrwałych. Ponadto osady ilaste omawianego okresu znaj
dują -zastosowanie w przemyśle ceramiki budowlanej. 

Te szerokie możliwości wykorzystania liasowych surowców ilastych 
stwarzają dostateczną podstawę dla szczegółowych badań geologiczno
-surowcowych, a także chemicznych i mineralogicznych zmierzających do 
ustalenia perspektyw 'złożowych, szczególnie w zakresie deficytowych rud 
glinu, jak też surowców ogniotrwałych i ceramicznych. 

Ostatnio przeprowadzone zostały w szerokim zakresie badania ter
miczne interesujących skał tego rejonu, w ramach których poza inter
pretacją jakościową dokonano próby wykorzystania analiż derywatogra
ficznych dla wskaźnikowego określania zawartości tlenku glinu . 

• 
Poszukiwania rud glinu na obszarze Górnego S1ąska prowadzono 

w 1960 r. 'początkowo w okolicy Mierzęcic, a następnie Najdziszowa i Bo
guchwałowic. Kontynuowano je w latach 1964-1966, lecz już na obszarze 
Siewierza i Zawiercia (Z. Górzyński, 1966). Podstawą do rozpoczęcia ba.:. 
dań były znane artykuły o występowaniu w' tych rejonach glinek boksy-

1 Przez nieboksytowe rudy aJiDu przyjęto uwaŻBć m.in. skały llalte zawierające powyłej 
18% ~Ol' 
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towych i ogniotrwałych (J. Kuhl, 1933, 1935; S. Doktorowicz-Hrebnicki. 
1934; K. Spangen'berg, 1949; E. Duchniewski, 1958; J. Kostecki, 1961). 

Przeprowadzane dotychczas badania obejmowały przede wszystkim 
perspektywiczne rozpoznanie geologicznych warunków występowania 
osadów ilastych, ich litologii oraz chemizmu. Dzięki badaniom mineralo
gicznym stwierdzono, że niektóre odmiany skał ilastych, występujące 
zazwyczaj w postaci cienkich warstewek, zbudowane są z haloizytu 
(J. Kuhl, 1933; Z. Górzyński, 1963), natomiast w napot!kanych glinkach 
boksytowych w okolicy Najdziszowa (J. Kuhl, 1933) i Zawady (K. Span
genberg, 1949) głównym minerałem jest hydrargilit. Na. obecność hydrar
gilitu w próbkach pobranych z omawianego obszaru zwraca również uwa
gę E. Duchniewski (1958) w oparciu o wyniki badań termicznych. Inne 
wyniki uzyskano badając iły boksytowe napptkane w wierceniu z okolicy 
Mierżęcic w 1962 r. Analiza derywatograficzna próbki tych iłów, wyko
nana przez doc. drA. Kuźniarową, wykazała obecność bemitu i ałunitu 
(Z. Górzyński, 1963). Należy jednak wspomnieć, że wymienione badania 
były wykonane tylko na odosobnionych, wybranych próbkach i stąd cha
rakteryzują one jedynie niewielkie fragmenty profilu osadów dolno
jurajskich omawianego rejonu. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA 
OSADÓW LIASU 

Osady liasu wykazują w omawianej części Górnego Śląska różną for
mę występowania. W okolicach Mierzęcic, Najd:ziszowa i Boguchwałowic 
występują one w postaci izolowanych płatów, zachowanych dzięki osa
dzeniu. się tych interesujących utworów w zagłębieniach krasowych. Na 
obszarze Siewierza i Zawiercia stanowią one fragment zwartego pasa 
wychodni utworów dolnej jury, ciągnącego się od Olkusza poprzez Za
wiercie, Wieruszów aż po okolice Ostrowa Wielkopolskiego. Ich ogólny 
opis, z surowcowego punktu widzenia, przedstawiają ostatnio Z. Kozydra 
i R. Wyrwicki (1970). . 

Warto przy tym nadmienić, że wiek osadów wypełniających zagłę
bienia krasowe - do niedawna jeszcze dyskutowany - został ostatnio 
określony na dolnojurajski. Stanowisko to dokumentuje występowanie 
wśród tych osadów przewodniej dla dolnego liasu mikrospory Lycostro
bus scoti N a t h. (T. Orłowska-Zwolińska vide Z. Górzyński, 1963). 

Na terenach Najdziszowa i Mierzęcic osady dolnojurajskie są repre
zentowane głównie przez iły żółte, ochrowate, plastyczne, niekiedy z cien
kimi przewarstwieniami (do 0,5 m) białych iłów halóizytowych lub be
mitowo-ałunitowych. Poza tym, szczególnie w spągowej części profilu, 
spotyka się piaski różnoziarniste oraz piaskowce o dużej ilości spoiwa 
żelazistego. Miąższość osadów liasu dochodzi w tym rejonie do 35 m. 
Uwarstwienie ich jest równoległe, a warstwy układają się zazwyczaj 
poziomo. 

W okolicy Siewierza osady liasu spoczywają na zerodowanym, a miej
scami skrasowiałym podlożu, zbudowanym z dolomitów i wapieni środ
kowego triasu. W okolicach Zawiercia i Łaz leżą one natomiast zazwyczaj 
na czerwonobrunatnych iłach i iłołupkach retyku i kajpru. Powierzchnia 
spąg u osadów liasu jest nierówna, hipsometrycznie zróżnicowana, wyka-
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zuje bowiem lokalnie liczne przegłębienia, miejscami spowodowane zja
wiskami krasowymi, a· miejscami tektoniką uskokową samego podłoża. 
Powierzchnia. stropu -:-::-' w przeciwieństwie do spągu - jest wyrównana~ 
płaska. ' , 

Wierceniami stwierdżono, że w przeważającej większości otworów 
występuje wśród .osadów liasu również poziome ułożenie poszczególnych 
warstw. Ogólna ich miąższość waha się w granicach od 0,5 do 78,0 m. 

Osady liasu w omawianym rejonie reprezentowane są przede wszyst
kim przez skały ilaste (ok. 60"10); resztę stanowią pia'Ski, piaskowce, żwiry, 
rzadko zlepieńce i przE!rosty węgla brunatnego. Wśród skał ilastych naj
częściej spotykane są iły, przeważnie barwy szarej, niekiedy o własnoś
ciach ogniotrwałych (Z; Górzyński, J. Pomykała, 1964). Poza tym wystę
pują iły żółte, żółtordzawe i białe. Ta różnorodność barw jest charakte
rystyczną cechą osadów dolnojurajskich w przeciwieństwie do monoton
nych, czerwonobrunatnych, częściowo z zielonawymi plamami skał re-· 
tyku i kajpru. Konsystencja skał ilastych jest również zmienna, obok 
iłów miękkich, plastycznych występują odmiany zwięzłe o charakterze 
łupków ilastych. W zasadzie większość spotykanych tu skał ilastych jest 
mniej lub bardziej piaszczysta. 

Z dotychczasowych badań wynika, że w rozprzestrzenieniu horyzon
talnym skład osadów nie jest stały. W okolicy Siewierza przeważają iły 
plastyczne o szarym i białym zabarwieniu. W okolicy Zawiercia i Łaz 
dominuje natomiast kompleks utworów ilastych, składający się z naprze
mianległych ciemnych lamin ilastych i jaśniejszych lamin piaszczystych 
z charakterystycznym nagromadzeniem blaszek muskowitu na płaszczyz
nach uławicenia. W spągowej części tego kompleksu spotyka się niekiedy 
oliwkowe, zwięzłe przerosty syderytowe. 

OPIS PRZEPROWADZONYCH BADA:R 

Badania dotyczyły głównie osadów dolnej jury napotkanych w wier
ceniach okolic Zawiercia. Dostępny materiał z wierceń· został sprofilo
wany, a następnie opróbowany w sposób ciągły, bruzdowy w celu prze
prowadzenia badań derywatograficznych, rentgenostrukturalnych i che
micznych. O miejscu pobrania próbek informuje tabela L 

Należy tu zaznaczyć, że z otworów 90-TN, 99-TN, 100-TN i 181-TN 
materiał z wierceń został tylko częściowo opróbowany, natomiast z otwo
rów 216-TN i 219-TN opróbowaniu podległy całe profile osadów liasu. 
W pierwszych . czterech otworach 'badano przede wszystkim białe lub 
jasnoszare iły względnie iłołupki, natomiast w dwu pozostałych badano 
iły ciemnoszare, zielonawe lub czarne. Opróbowane rodzaje skał ilastych 
nie obejmują oczywiście wszystkich, znanych dotychczas na obszarze Za
wiercia odmian, niemniej jednak stanowią one bardziej typowe rodzaje 
ilastych osadów dolnej jury omawianego dbszaru. . 

Próbki do badań derywatograficznych zostały przygotowane w sposób 
następujący: całą .masę próbki wysypano do dużego moździerza fajanso
wego, następnie materiał kruszono i mieszano. Potem pobierano z tak 
przygotowanego materiału małe próbki o wadze ok. 50 g i ucierano w ma
łym moździerzu, a ·następnie przesiewano przez sito o wymiarach oczek 
poniżej 0;2 mm .. Na1i!ltępnieu~arte próbki o wadze 1,5-2,0 g analizowano 
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przy pomocy derywatografu, ogrzewając je do temperatury 1050° 
w atmosferze powietrza. We wszystkich badanych przypadkach warunki 
analizy były jednakowe: czułość DTA - 1/20, czułość DTG - 1/15, czu
łość TG ustawiano w zależności od rodzaju próbki albo na 200 mg, albo 
500 mg, szybkość ogrzewania - 1O°C/min. Przy interpretacji wyników 
badań termicznych wykorzystane zostały głównie prace L. Stocha (1963, 
1967) i A. Langier-Kuźniarowej (1967). 

Tabela 1 
GłęIJokMći pobrania pr6bek z wien:e6 ok. Zawlerda 

G~bokcńć 

I 
Il~ próbek z osadów l.Iiczna 

Nr otworu opróbowania ilość 

wrn I liasu I retyku· próbek 

9o-TN 24,7-29,0 I S -
29,0-30,0 I - 1 6 

99-TN 17,4-24,0 7 - 7 

100-TN 19,7-24,5 6 - 6 

181-TN 43,5-46,5 4 -
46,5-47,0 - 1 5 

216-TN 0,7-15,8 17 -
18,7-19,7 - l 18 

219-TN 2,0-22,5 23 - 23 

Razem 62 3 65 
ł 

W niektórych przypadkach określanie składu minera1negobadanej 
próbki przy . pomocy analizy derywatograficznej było bardzo utrudnione, 
stąd w zaistniałych tego rodzaju przypadkach zastosowano do identyfi
kacji minerałów metodę rentgenostruktura1ną. Badania próbek tą metodą 
wykonał mgr M. Stępniewski z Zakładu Geochemii IG przy pomocy 
dyfraktometru "Geigerflex", firmy japońskiej Rigaku Denki. 

OMÓWIENIE UZYSKANYCH WYNIKÓW 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że szarobiałe iły 
względnie bardziej sprasowane iłołupki piaszczyste (po zwilżeniu mięk
kie, plastyczne) reprezentowane przez 19 próbek pochodzących z otworów 
90-TN (głęb. 24,7-29,0 m), 99-TN (głęb. 17,7-24,0 m), 100-TN (z głę'b. 
19,7-24,0 m) i 181-TN '(głęb. 43,5-45,B m oraz 46,0-46,5 m) charakte
ryzują się tym, iż ich głównym i prawie jedynym minerałem ilastym jest 
kaolinit. Jego obecność wyrażona jest na krzywej DTA (fig. 1) przez za
sadni«::zy efekt endotermiczny w zakresie temperatur 500-700°C, przy 
maksimum przypadającym na 550-600° C. Reakcja ta wg A. Kuźniaro
wej (1967) związana jest z rozkładem sieci kaolinitowej na bezpostaciową 
krzemionkę i glinkę. W niektórych przypadkach pojawia się w części pr6-
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bek również niskotemperaturowy efekt endotermiczny, o maksimum wy
chylenia przypadającym na temp. 130--170°C. Swiadczy on o zawartości 
w próbce wody zaadsorbowanej lub W1ldy międzywarstwowej. Trzecim 
efektem termicznym, charakterystycznym rlla · kaolinitu jest ostry efekt 
egzotermiczny, którego maksimum przypada na temp,eratury 950--1000°C, 
odpowiadający rekrystalizacji bezpostaciowej glinki w postać y A~03. 

Występujące w niek.tóryCh D 10IJ 200 3110 .fI1D 5IID BtJ() 100 IDD ., flDD"C 

próbkach :niewielkie ilości sub-
stancja organiomej (np. w prób-
ce z otw. 99-TN z głębakości 
17,7-18,4 m) powodują pod
wyższenie krzywej DTA od li
nii zerowej w zakresie tempe
Il"atur 300-500oC. 

Wśród derrywatogramów 19 
próbek istnieją ponadto różni
ce w wielkości wymienionych 
efektów tennicmych, które nie
wątpliwie wynikają z 'l'6żnej i
lości kaolinitu w próbce. Po
zostałą resztę masy próbkli sta
nowi kwarc, gdyż brak jest e
ilektów termicznych, charakte
!I'ystyc~nych dla innych mine
ll"ał6w ilastych. Wprawdzie 
kwarc nie jest wyraźnlie wi
docm,y w przebiegu krzywej 
DTA, ale wynika to z faktu, iż 
jego charakte~~na reakcja 
endotermiczna (niewielka w 
temp. 573° C) mieści się w roz
ległY'm, zasadniczym efekcie 
tterrmcznym kaollinitu. 
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Fig. 1. Derywatogram ilu kaolinitowego 
Derivatogram for kaolinite 

18 

Następną odmianą skał ilastych, którą szerzej potraktowano w obec
nych badaniach, są iły oraz iłołupki o mniej lub 'bardziej intensyw
nym zielonawym zabarwieniu .. Są one jedną z najczęściej spotykanych 
odmian skał ilastych w profilach dolnej jury rejonu zawierciańskiego. 
Próbka takiego iłu zielonawoszarego, mułkowatego, z rdzaWymi plamami, 
pochodząca z otworu lOO-TN (głęb. 24,0-24,5 m) wskazuje, że w jej 
składzie mineralnym występuje na Pewno kaolinit, kwarc i syderyt. 
Analiza derywatograficzna tej próbki jest je'dnak trudna do bardziej 
dokładnego zinterpretowania. Przebieg krzywych DTA, DTG, jak i TG 
wskazuje na istnienie jeszcze innych minerałów, których obecnie nie 
udało się oznaczyć. Analiza analogicznego iłu z otworu 181-TN z głębo
kości 45,8-46,0 m wskazuje podobnie na kaolinit jako na główny minerał 
ilasty, a ponadto na obecność pirytu i niewielką ilość syderytu oraz kal
cytu. Podobne utwory z wiercenia 216-TN, z głębokości 0,7-1,2 m, za
wierają kaolinit z domieszką illitu, syderytu i minimalnych ilości kalcytu 
oraz substancji organicznej. Ten sam mniej więcej skład mineralny 
powtarza się l w · warstwach do głębokości 3,0 m z tą jednak różnicą, że 

Kwartalntk GeolOl1czny - 11 
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próbka z głębokości 1,2-1,7 m jest ·pozbawiona syderytu (fig. 2). W prób
ce z głębokości 3,0-4,0 m obserwuje się znaczną przewagę kaolinitu nad 
illitem, a poza tym obecność substancji organicznej i getytu oraz mini
malne ilości kalcytu. Ten sam skład mineralny (jedynie różniący się 
w stosunkach ilościowych) utrzymuje się do gł~kości 13,0 m. W wyniku 
badań tego rodzaju Skał z otworu 219-TN można stwierdzić, że i tutaj 
powtarza się ten sam zestaw mineralny. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w pró1:JJmch z tego otwuru zanorowano Obecność chlorytu, a także dolo
mitu, ld6ry w materiale wiertn:i,czym obserwuje- się w postaci drobnych, 
małych, białych okruchów do 2 mm średnicy, niekiedy zaznacza się po-
nadto obecność pirytu. . 
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Fig. 2. Derywatogram iłu kaolinitowego z domieszką illitu 
[)erivatogram for !kaolinite elay with Wilte admix.tUl"e 

Fig.. 3. Derywatogram nu illiWwego z d()lD.iesl'lJką 'kaolinitu 
Derivatogram for Ulite elay with kB'Olinite admixture 
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Tę odmianę skał ilastych można określić ogólnie jako skałę, której 
gł6wnym składnikiem mineralnym poza kwarcem jest kaolinit, miejscami 
z minimalną domieszką illitu. Towarzyszą im również domieszki syd~ 
rytu, kalcytu, a niekiedy chlorytu. Warto również zwr6cić uwagę, że 
wszystkie próbki nów tej odmiany przyjmują po wyprażeniu rdzawe 
zabarwienie. 

Kolejną odmianą osadów ilastych często spotykaną w p'rofilach dol
nej jury są ciemnoszare iły i iłołupki, niekiedy z jaśniejszymi, bardziej 
piaszczystymi laminami. Tego rodzaju skały były badane z otworu 99-TN 
(głęb. 17,4-17,7 m), 216-TN (głęb. 13,0----15,8 m) oraz z otworu 219-TN 
(głęb. 2,0-4,0 m). W iłach tych obserwuje się obecność kaolinitu przy 
znacznej ilości substancji organicznej. Miejscami występuje tutaj piryt, 
niekiedy w tak bardzo drobn9ziarnistej postaci, że makroskopowo staje 
się niewidoczny. Analiza rentgenostrukturalna tej próbki wykazuje po-
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na"dto obecność illitu i skaleni; Próbki tego rodzaju iłów z otworU 216-TN 
wykazują poza kaolinitem i illitem również dużą domieszkę su'bstaricji 
organicznej, która spalając się zaciemnia obraz przemian termicznych 
jeszcze innych, być może, minerałów. Badania ł"entgenogtrukfuralne tych 
próbek "potWierdziły obecność kwarcu, kaolinitu i illitu. Wydzielona 
w profilu otworu 219-TN warstwa iłu ciemnoszarego, silnie piaszczystego 
z głęb. 2,0-4,0 m wskazuje przede wszystkim na obecność kwarcu (efekt 
endotermiczny w temperaturze 580°C) przy nieWielld.ej ilości kaolinitu 
oraz dużej zawartości substancji organicznej. . 

" Na podstawie opisanych wyników można stwierdzić, że ta odmiana 
skał ilastych jest !bardzo zbliżona pod względem składu mineralnego do 
iłów jasnoszarych i białych, różni się jedynie znacznie większą ilością 
substancji organicznych, a niekiedy niewielką domieszką illitu. 

Następnym rodzajem ilastych osadów dolnej jury okolic Zawiercia są 
czarne iłołupki z licznymi jaśniejszymi" laminami. Zbadano pr6bki tych 
iłołupków pobrane z otworu 219-TN, z głęb. 4,1-6,5 m. W wyniku badań 
derywatograficznych można stwierdzić; że w ich składzie mineralnym 
występuje oprócz kwarcu kaolinit z niewielką ilością illitu, a miejscami 
i syderytu~ przy jeszcze większej niż poprzednio " ilości substancji orga
nicznej. 

Dla celów porównawczych przeprowadzono analogiczne badania po
dobnych skał ilastYch retyku względnie kajpru; najczęściej spotykanych 
w pobliz,u osadów liasu. Są nimi przeważnie szarozielonkawe iłołupki, 
muł'kowate, bezwapienne, z nieregularnymi brunatnymi plamami i z cha
rakterystyczną łupliwością kost~ową. Tego rodzaju utwory były badane 
z otworów 90-TN (z głęb. 29,()""""30,0 m), 181-TN (z głęb. 46,5-47,0 m) 
i 216-TN (z głęb. 18,7~19.7 m). Analizy derywatograficzne wskazują, że 
głównym składnikiem z grupy minerałów ilastych jest w tych osadach 
illit, przy niewielld.ej domieszce kaolinitu (fig. 3). Poza tym obserwuje się 
jeszcze śladowe ilości kalcytu, a niekiedy i pirytu. Za obecnością illitu 
przemawia nie tylko charakterystyczne wychylenie krzywej DTA, ale 
również typowe podwójne, prawie symetryczne przegięcie krzywej TG. 

Analizy derywatograficzne mogą być także Wykorzystywane do 
określeń ilościowych. Próby zmierzające w tym kierunku datują się pra
wie od okresu powstania metody badań termicznych w ogóle. Pierwotnie 
badania ilościowe" opierały się na pomiarach wysokości wychyleń krzy
wej D'l'A od linii zerowej, które odpowiadały charakterystycznym efek- " 
tom endo- lub egzotermicznym danego minerału. Obliczenia takie były, 
jak się okazało, obarczone dużym błędem, przede wszystkim wynika
jącym z ilości badanej substancji, a także i " czułości samego urządze
nia rejestrującego. "Obecnie dla określeń ilościowych wykorzystywany 
jest pomiar powierzchni ograniczonej konturem danego efektu termicz
nego. Powstają jednak i tu trudności i pewna dowolność z ustalaniem 
konturu powierzchni takiego efektu od otwartej strony poszczególnego 
wychylenia. Oznaczanie jednak w ten sposób stosunków ilościowych daje 
już bardziej dokładne wyniki. 

Przeprowadzono próby przeliczeń ilościowych w przedstawiony wyżej 
sposób. Ostatecznie zdecydowano się jednak określać stosunki ilościowe 
niektórych składników mineralnych inną metodą. Korzystając miano
wicie z równoczesnego rejestrowania w obecnych aparatach zarówno 
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krzywej DTA, jak i krzywej TG, sumowano straty wagowe przypada
jące na charakterystyczne dla danego minerału efekty termiczne. Wia
domo, że na przykład próbka czystego kaolinitu wykazuje maksimum 
strat wagowych w ilości 14°/., a zatem mniejsze ilości procentu strat są 
proporcjonalne do mniejszej ilości kaolinitu. To założenie wykorzystano 
do obUczeń zawartości kaolinitu w badanych ptób~ach, a następnie z iloś
ci kaomutu wyliczono procent zawartości Al20a, który porównano na
stępnie z ilością Al20 a otrzymaną na drodze chemicznych badań próbek. 
Przykład tego rodzaju obUczeń przedstawia fig. 4 oraz ta'bela 2. llości 
kaolinitu i odpowiadające im zawartości Al20 a wyliczone w wyżej wy-
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10 

Nr I Wielkość 

I próbki strat wag. w % 
\ 

1 3,0 I 
2 S,O 

I 

I I 3 7,S 
4 , 9,S 

DrA wymieniony sposób porównano 

a 

rs 

z zawaxtościam:i. A120a oznaczony
mi na podstawie ·anaHzy Chemicz
nej (tab. 3). 

Z zestawienia (tab. 3) wynika, 
iż na 12 analiz iłów bolin.ii.towych 
w 10 przypadkach występuje do
bra zgodność wyni'k6w, w 6 -
.r6żnica wyników nie przekracza 
'}]I/o, a tylko w 3 przypadkach wy
niki różnią się w gra!nlicach 2-5'/D. 
Ogólnie biorąc na 20 analiz przy
pada 16 O1Jllaczeń derywatogra
ficznych, które można przyjąć rza 
zgodne :Z wynikami badań che
micznych, 00 stanowi 8(11/a. Wy
daje Się, że mOŻna na tej podsta

~1---i--..J.1 wie stwi·erdzić, iż okreśIame za

..... 

DoŚĆ 

kaolinitu w % 

21 
36 
S3 
68 

wartości tlenku glinu przy pomocy 
analiz derywatograficznych jest 
możliwe i że daje wiaroogodJne wy
ntNd. Stosowanie tej metody 'We 

~. 

I 

4. ~flalwdenie .kJrIzywych !OT A 
i odtPoWiitadeJącY'Oh dm krz;y
wye.hTG 
tQomp'Hation Ol iDTA eUll"Ves and 
l'espectiove TO CUil"VeIil' 

1-4 - numery próbek jak na tab. :I 
1-4 - sample Dumberll all in tab. :I 

Tabela 2 

IloŚĆ 

I 
Dość A12O, 

AhO" w % wg atestów w %. 

8 8,47 
14 13,98 
21 21,47 
26 25,40 
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wstępnych poszukiwaniacll niebOiksytawych rud glinu przyczynić się 
może do dbniZenia Ilrosztów badań. 

Należy podkreślić, że ten sposób przeprowadzania obliczeń może mieć 
zastosowanie jedynie w takich przypadkach, gdy obok kwarcu występuje 
kaolinit jako jedyny" minerał i1asty~ 

Tabela 3 
Omaezoae :rawartoicl tIeDIm glinu 

Głębokość DoŚĆ ZawartoŚĆ AhOa w % 
Nr 

otworu pobranej kaolinitu wgderywat~ I wg atestów 
próbkiwm w% gramu _ analiz chem. , 

9O-TN 24,7-25,7 29 12 12,30 
25,7-26,7 25 10 12,12 
26,7-27,7 21 8 8,47 
27,7-28,5 40 16 16,50 
28,5--29,0 25 10 12,57 

99-TN 17,7-18,4 53 21 21,47 
18,4-19,5 39 15 15,37 
19,5--20,6 39 15 13,42 
20,6---21,7 37 15 17,69 
21,7-22,8 28 fI 16,20 
22,8-24,0 26 10 15,44 

l00-TN 19,7-20,5 29 12 16,83 
20,5--21,5 31 12 15,23 
21,5--22,5 36 14 13,96 
22,5--23,5 44 18 17,78 
23,5--24,5 30 12 14,14 I 181-TN 43,5--44,6 31 12 14,36 

I 44,6---45,8 41 16 16,63 ! 
45,8-46,0 64 25 25,13 I 46,0-46,5 66 26 25,40 

W przypadku występowania w badanych Skałach ilastych illitu, za
równo w czystej formie, jak i w mieszaninie z kaolinitem, sytuacja 
staje się bardziej skomplikowana, a zastosowanie opisanej metody nie jest 
możliwe głównie z uwagi na zmienny skład chemiczny illitu, a także 
związane z tym różne wartości strat wagowych, powstających w czf;l.Sie 
analizy derywatograficznej. Z przytoczonych w _pu'blikacji A. Kuźniaro
wej (1967) derywatogramów illitu wynika, że straty ~agowe mogą wahać 
.się w granicach od 4 do 16'/0. Zmienność składu chemicznego illitu i duże 
wahania strat wagowych uniemożliwiają przeprowadzenie interpretacji 
ilościowej otrzymanych derywatogramów w przedstawiony wyżej sposób, 
niemniej jednak szczegółowa analiza tych materiałów pozwala na wstęp
ne określenie, które z badanych próbek są interesujące i zasługują na 
bardziej szczegó.owe zbadanie, głównie przy pomocy analiz chemicznych. 

Zestawienie przedstawione w tabeli 4 ilustruje zależność między wiel
kością strat wagowych a ilością tlenku -glinu w próbce. Należy tu zazna
czyć, że procent strat wagowych został obliczony tylko dla tych reakcji, 
które są charakterystyczne dla wymienionych minerałów. Porównanie 
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I 
I 

iZy.gmwot G6rzyirslkll 

Tabela 4 

Zestawienie strat wagowych z zawartokią tIeaku gIiDu w próbkach 

Nr G~bokość pobrania 
Straty wagowe ZawartoŚĆ Ah03 

wg derywatogramu wg analiz 
otworu 

I 
próbki w m w% chemicznych w % 

I 

i 

21&.TN 0,7':""1,2 9,0 19,80 
1,2-1,7 8,5 21,85 
1,7-2,3 9,3 21,76 
2,3-3,0 9,8 21,36 
3,0-4,0 9,3 21.76 

I 
4.0-5.0 7.0 21,30 
5,0-6.0 10.3 22,77 

6.0-7.0 9.5 22,02 
I 7,0-8,0 10.2 22,21 

I 8,().......9.0 9.5 21.52 
9,0-10,0 10.0 25,81 

10,0-11.0 11,0 26,80 
11,0-12.0 10.0 22,57 
12,0-13.0 12,0 24.47 
13,0-13,5 8.0 19,31 
13,5-14.5 9,0 20,94 
14,5-15,8 9,0 20,66 
18,7-19,7 8,5 24,78 

219-TN 2,0-3,0 2,0 4,53 
3,0-4,0 2,0 5,49 
4,0-4,15 4,0 12,90 
4,15-5,0 10,0 25,06 
5.0-6,0 11,0 25,91 
6,0-6,5 11,0 25,21 
6,~-7,S 6,2 15,06 
7,5-8,5 6,5 16,43 
8,5--9.5 7.5 15.73 
9,5-10.5 8,0 16,61 

10,5-11,5 7,0 14,70 

11,5 12,5 6,0 11,82 
12,5-13,5 10.0 23,68 
13,5-14,5 6.0 15,06 
15,0-15,4 9,0 , 19,74 
15,4-16,0 7,0 15,16 
16,0-17,0 6,0 11,82 
17,0-18,0 7,0 14,44 
18,0-19,0 8,0 16,49 
19,0-20,0 6,0 11,22 

20.0-21,0 6.3 11,27 

21,0-22.0 6,3 12.00 
22,0-22.5 3,5 10,25 
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ich z otrzymanymi na drodze badań chemicznych ilościami Al20a pozwala 
na wyciągnięcie następujących wniosk6w: 

Pró1Jki zawierające 18 i więcej procent Al20a z reguły wykazują straty 
wagowe w ilości powyżej 7'/0. Sugeruje to, że w przyszłych badaniach 
nieboksytowych rud glinu należy do analiz chemicznych kierować tylko 
tego rodzaju próbki, których straty wagowe wynoszą co najmniej '1*'/&. 

Uwidaczniające się różnice w zawartości tlenku glinu przy tych sa
mych ilościach strat wagowych wynikają zapeWne z różnych stosunków 
ilościowych między kaolinitem a illitem. 

Surowcowa ocena rud glinu wymaga, by interesujące pr6bki były 
. analizowane na drodze badań chemicznych. One to decydują bowiem 
w sposób ostateczny o przydatności badanych skał · jako surowca do za-
mierzonej produkcji tlenku glinu. . 

Z uzyskanych danych wynika, że zawartość tlenku glinu (A120a) w in
teresujących utworach waha się w granicach 18,0-26,8%. Według sche
matu kryteri6w dla kwaśnej metody otrzymywania tlenku glinu, obej
mującego cztery typy surowców, 41% pr6bek spełnia warunek przydat
ności jakościowej. Część liasowych skał ilastych może być więc rozpatry
wana jako nieboksytowa ruda glinu. 

WNIOSKI 

Przeprowadzenie opisywanych badań przyczyniło się do rozszerzenia 
znajomości osadów dolnej jury okolic Zawiercia, szczególnie w zakresie 
poznania ich składu mineralnego. Wykazały one, że ;gł6wnym składni
kiem mineralnym ilastych osadów liasu jest kaolinit. Występuje · on 
przede wszystkim, a niekiedy wyłącznie w tych warstwach, kt6re charak
teryzują się białym IU'b jasnoszarym zabarwieniem. W odmi'anach zielon
kawych lub zgniłozielonych oprócz kaolinitu jako minerału gł6wnego 
występują jeszcze domieszki illitu, a niekiedy rozproszonego pirytu, sy
derytu i dolomitu. Warto tu podkreślić, że te odmiany skał ilastych przyj
mują po wyprażeniu rdzawe zabarwienie, wskazujące ponadto na oibec
ność w świeżej skale związków żelaza dwuwartościowego, które następ
nie podczas ogrzewania do lOOO°C ulegają utlenieniu. ny ciemnoszare 
i czarne zawierają natomiast duże ilości substancji organicznych, którym 
zapewne zawdzięczają swą barwę· 

Z przeprowadzonych ·badań derywatograficznych wynika, że osady 
ilaste liasu różnią się w .spo!!lób zasadniczy od analogicznych osadów re
tyku względnie kajpru. W pierwszym przypadku - gł6wnym minerałem 
ilastym jest kaolinit, w drugich natomiast -illit. Fakt ten może stanowić 
przesłankę do rozgraniczenia tych osadów, a tym samym przyczynić się 
do rOZWiązywania zagadnień stratygraficznych. 

W zakończeniu warto przedstawić wnioski, jakie nasuwają się z ea":' 
łości przeprowadzonych dotychczas badań: 

1. Część utwor6w ilastych dolnej jury okolic Zawiercia może być 
rozpatrywana jako nieboksytowa ruda glinu. Charakteryuzje się ona 
następującym średnim składem . chemicznym: 

s~ 54,f1'/. Fe:;Oa 
MA 'fJ.,S-/. str. prs!. 

5,1'1. 
101$ł/o 
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2. Wykorzystanie analiz derywatograficznych do wstępnego określa
nia zawartości AlA jest możliwe, a w przypadku iłów kaolinitowych 
daje dobre wyniki. Pozwoli to na zmnie'jszenie zakresu badań chemicz
nych. 

3. Wydaje się, że badanie składu mineralnego przy pomocy analiz: 
derywatograficznych może przyczynić się również do rozwiązywania 
niektórych problemów stratygraficznych, jak na przykład w zakresie 
ustalania granicy pomiędzy osadami liasu a utworami retyku. . 

4. Przeprowadzone szczegółowe badania derywatograficzne wska .... 
zują, że niekiedy mimo makroskopowo stwierdzonej jednorodności dane} 
warstwy może chara~eryzować się ona zróżnicowanym składem mine.;. 
ralnym. 

Zakład Ziół Rud Metali N1ełelaznych 
Instytutu Geologicznego 
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NadelIłano dnia 15 lutego 1m r. 
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3mM:yJrr I"'YXCHHbClGl 

O~ JlERACOBIdX rJIHHHCl'LIX noPO~ OICPECI'HOCT.ER 3ABEPQA, 
KAJC HEJ)OKCHTOBIdX PY,lI; AJIIOMIDIUJI, 

B CRETE ~TOrPA.WlECJCHX HC~OBAHHA 

Pe3lOMe 

HliIlK1tetopcme rJIBBBC'IHe DOpO~ oxpecntocTeit 3aBePQll B Bepmel Ome3lDt xaparIq)H-

3)'IOTClI ,llOBOJIDllO 6om.DIBM CO,D;eplKIlllIIeM pa3BoPO,lJ;BldX rJIJlllllC'I1>IX nopop;, Cpe.!UI lCOTOphIX 

JICTpe'JBlOTCJl B~, o6o~e omcwo &.mOMBBlDI. HexoTOpLle 113 BBX, lCpOMe TOrO, OTJIH

'IIUOTCJl BI>ICOxoit orseynoPBOC'J'LI(). 
06pa:Du.J: BBTepeCyIOJIUIX Bac · noPO,D; 6YJIH lICCJIe,lI,oBIUtJaI p;epBBaTOrpa4lnec:m, lDIMJl'feCXlI:. 

B IIPH DOMOlI{H .mr(JpaKTOMeTpa. Ha OCBOBe ~HBaTO~ JICC.IIe,llOBIlBlIit npoB3BC,llella 

JlOJILl'I'I[& npep;aapJtrem.Boro OIJpe,llenemut CO,D;epxa!lHJI B HCCJIeP;OJlll.llBLlX rJ1BJlllX OIJICB 8JIIOMJI

llBJI. B 1IP0QeCCe BCC.JIe,llOB8.BIdt oridC'lCBO, 'ITO 6em.re mlC'JaBBC'IHe rJDiBJ,I COCTOJlT rnamu.tM 06pa-
30M 113 DaPQll H DOJmBHTa (cImr. 1), aB COCTaB 3CJIeBLlX rJIHB, lCpOMe TOro, BXO,lJ;HT lI.JIJDlT (ellxr. 2), 
CB,llepHr, JCaJII,QIlT, a BlIOr,D;a ~e XJIoPHT H mipJiT. TeMIloccpLIe It 1lePBLIe rJllDlLl HMeJOT MlIBe

pam.m.dt COCTaB no,Jt06m,d: 6enLIM rmtBaM C Tell, 'ITO OD OTJIJI'mIOTClI B3MCli'DIBLlM lCOJlJl'leCrBOM . 

OpI'llJJJl'lCCKOro BeDJ,eCTBa, a 'I'8DlC Be6om.moit JJplIMCCLlO B'JIJDITa. B uemIX cpaBlle&lUI OTJIOlItClfllIt. 

lIlDaIeI IOpJoI C JCpOBeJD.BLlMH nopo~ BepXBerO TPIiaCa ~ ,llepHBaTOl'])llc)HlJec 

a.:Ba.IJB3 IIOCIlCAJlllX. 0lCa3aJI0c&. 'ITO B BX COCTaBe upeo6J:11WUOIDBM MBHeplUIOM JlBJlJleTCfIlJJlJIJiT~ 
MeCTaMH C Be6om.mOit npHMechIO DOJIlllDlTa (ellHI'. 3). 

Onpep;enemie cop;epzalmJl OXBCH IlJlIOMlUIBSl B JCaOJIJDmTOBYX rJUDlll,X IIPH DOMO~ ,llepH

BaTOipaMM DOlCII38JIO 80% COBIJa,QeBHe C pe3YJILTaTaMH XHM1JIlecmx Hcc.ne.n;OB8.BHit. nplIMep 

m.l'IIICJleJUDl JlOlC83IUl Ba eIIxr. 4. OKa3aJn>cI" 'ITO B CJI)"JaC xaomDnrroBO-HJJJDI'1'OJIlU rJIHB HRTe

pecm.1MH MOryT 61>lTb TOJILlCO Te DOpo~, o6pa:mr;I J!OTOPLIX lIP- xapuTePBYXTepMJl1lecxm: 

pealCIl1DlX TPIlTST 60JIee 7% BeCa. 

113 :acex IIPOBeAeBBYX m:cne.u;0JI8JQd: cp;e.mm m.mo.!C, 'lTO 'IaC'llo IJJildilCl1lDt 01'1l0DJIJdt lOpa 

. . MOlItCT paccMaTpHBaTLCJI :JI3II: Jte6OKCBTOB8Jl IIJIJOMI!JtJteB pyp;a. KpoMe TOro, OTMe'l.eBO, 'ITO· 

,D;epHII&TOrpa91l'1eCK11e HCC.IIe,llOBaBHJI D03BOJIJIIOT O~ B 06pa3D1l.X CO,D;epDBHe OJCIICI( 

amoMBBHJI, a l'8.DC, 'lTO 3TJI HCCJI"e,llOB8.JtHSl B JteJCOTOpLIX CJIY'IUX MOryT CJIyZIlTh AlDJ pemeBlfS 
CTPIl~ npo6JleM. 

Zygm·unt GO!RrlYNsK!r . 

THE EVALUATION OF LIAS CLAYEY ROCKS AS A NON-BAUXITE 
AL1JMINUM ORE BASED ON DERIVATOGRAPmC EXAMINATIONS 

Summary 

Clayey rocks of various types, some rich in alumina, make up 8 relatively higb 
percentage or the Lower J,urassic rock complex of .the Zawiercie region (Upper 
SUesda). Some o.f tile rocks also SIhow a high refractor'iness.. 
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Samples .of the roClks flf iriterellJt have been examined by means of derivato
graphdc and diUrlaclomete;r and 111. chemiJcal com,p<lBIi1lkm. has been .0 detennoinfed. 
On the basis> of the derivatograms obtai·ned, .among others preliminary evaluations 
of the alumina content in the clays examined were attempted. J1t has been found 
,that white sandy clays are 'built mainly at quartz and kaolinite (fig. 1), whereas. the 
greenish caloured clays contain also illite (fItg. 2), siderite, t:alcite, occastrionally 
chlorite and pyrilte. ·In their mineral composition ethe dark grey and black clays 
are simi:J.a'r to the white one&, diflferring in variable organic matter conteIlJt and 
minor illite admixture. To compare the Lower ~l1'l"aS&ic depOl!du with the ,top rocks 
of the Upper Tiriassu: the la.tter ones have. ibeen, examined by derivatographic 
methods. Tllite, occUSlionally wLth ~inor: 'kaolinite, adipix,ture !(fig .• S) hu been found 
to be the predominant mineral. 

The alumina content has !been determined from 'the derivabograms with an 
80 per cent ronsistency w.i:th the chem,ical~esu:lts. An example is given on !fig. 4. 
I~ has been found on kaolinite-illite ~ays ;1;ha<tiHie only rocks of interest are tboee 
showing. weight lQsses! more than 7 per cent for the characteris·tic thermal reactdons. 

The srtudies carried out have revealed ,that a partGf the ILower '.Jurasslc clayey 
deposits may be considered , as a non-bauxite aluminum ore. Besides, the deri·vato
graphic anaiylSes has Ibeen found !to be a sui~ie 1;091 for determinf.ng the alum.ina 
oontent in ethesamples and - in some, cues ~ for solving stratigaphic problems. 
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