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SUMMARY

The zinc-lead ore minerais of the Silesia-Cracow
area are bound up with the dolomites thought to be
the ore-bearing ones. This is a cause of needs of
study on distribution and properties of these dolomites. Studies are oossible owine: to the numerous
drlllin.e:s connected with the search for "z inc-lead
deposits. Approximately 200 sampies were examlnecl
and dolomiticity coefficient as a relation of magnesium oxide eontent to that of calcium oxide was

determined. · Microsćopic studies, spectrał analyses ·
and roentgenospectral investigations were also made.
On this basis both the petrographical and the
geochemical differences of the ore-bearing doloniites
have been established in relation to the other Triassic dolornitle sediments and the considerable irregularity of their extent depending ·on tectonics has been.
determined, too. Taking that into consideration,. as
well as the suggestions resulting of the palaentolo- gical data, one can dmw conclusions concerning epigenetic character of the ore-bearińg dolomites. Much
data show that these sediments originated as a result
ot dolomitization caused by the descension solutions
still before Jurassic.
PE310M E
GBHH~oao-~HłłKOBoe opy~eHeHHe CHJie3CHo-HpaxoBCHoro perHoHa npHypoąeHo H TaK Ha3biBaeMhlM py~o
HOCHbi'M JĘOJJOMHTaM . 8TOT <ł>aHT ·B bl3biBaeT 'HeOOXOAHMOCTb H3yąeHHR HX CBOil:CTB H paorrpoC'rpaHeHHR, qTO
OOJierąeHO
ÓOJlblliHM 'lWJIHqe<:TROM óypOBbiX paÓOT,
-IIpOBOAHMbiX oB CBR-3H C nOHCHaMH CBHH~OBO'-~Ił'H-HOBbiX
3anemeil:. li3yqeHH.JO no):{Bepranocb OHOJio 200 npoó,
no KQTOPbiM onpe.ąeJIRJICR JIOHa.3aTeJib AOJIOMHTH3Hpo
Ba'HHOCTH, 'BblpalRa!OlliHil:CR OTHOllieRHeM CO~eplKaHHH
OKHCJia IMaJI'HiHR K OKHCJIV KaJibllHR. flDOBeneHbl MHKDQCHOmiqe<:·KHe HaÓJIIOAe.HHR, Cne<HTpaJibHbie H peHTreHOCTpYRTypHbie onpeJĘeJieHHR. Ha 3ToM ocHoBaHHH y{:TaHOBJieHo neTparpruPHąecHoe H reoxHMHąecHoe oTJIHąHe
py~oHocłłbiX ;,ąoJIOMHTOB no OTHomeHHIO H JĘPYI'H:M - .llOJIOMHTOBbiM TPHaiCOBbiM OÓPa30BaHHRIM. a TaHlKe OTqeTJIH'BaR HeperyJIRpHOCTb HX 3aJieraHHR, o6yCJIOBJieHHaJI TeKTOHRHOil:. Y·ąHTbmaJI Bbillie<:Ha3aHHoe H OCHQtsbiBaRCb Ha naJieOHTOJIOrHqecKHX npe~OCblJIHaX, MOlKHO
rosopHTb o6 3.rrwreHeTHąecHoM xapaHTepe py,ąoHOCHbiX
~OJIOMHTOB. MHoro <t>aKTopOB yHa3biBaeT Ha TO, · ąTo
OHH o6pa30BaJIHCb oB pe3yJibTaTe ~OJIOMHTH3a~HH, Bbl3BaHH·Oil: JĘe~eHt~eRTHblMH paCTBOpaMH . .flBJieHHe 3TO
HMeJIO MOCTO paHbllie !Opbl.

KAZIMIE-RZ PIIDKAJRBKI
Przedsiębiorstwo

Geologiczne w Krakawie

CHARAKTERYSTYKA OKRUSZCOWANIA WARSTW BORUSZOWICKICH MONOKLINY
SLĄSKO-KRAKOWSKIEJ

p RACA

N]NIEJSZA jest częścią wyników

·badań prowadzonych w la'taeh 1956-1959,
mających na ,oelu pozm.anie i wyjaśnienie genezy okroszcowania _w różnych poziomach tria-

,

st( :śląsko-krakowskiego.

DotyiCzy ona charakboruszowic-

~~yk.i' okruszoowania warstw
Prżejawy

krusZJCów w tych utworacll znane

.są

od czasu G. Gfuicha (4), iktóry :na obszarze
J3oru;srowic . na G:órnym . SląSlru . stwi·erdził

yv riich ciemne
:Wystąpieniami

·krysmały- .blendy cynkowej.
m·teresowało się następnie

tymi

wielu

geologów, · szczególnie P. Assman (l)
Obe<mdści. krusZJCów przypisywano duiŻe znaczenie_dla Wyjaśnienia getn.~
r.y' złóż rud cynku i ołowiu, związanych głównie
·z dOJ.omrtanri -k::f.U$zoonośnymi. Służyły . one ,za
podstawę do wyraii:ę.nia tezy o osadowym pochodzeniu złóż triasbwyoh. Niekiedy w ok!rusż
oowanyeh . waa:stwaĆih bo:r1.,1Sz6wicldch dopattyw~o się · pierwotnego ź-ródła metalrl. Zn i Pb,
które ·uległy • późniejszej koncentr~dji . roi:two-.

i H. Q.ruszczyk (2, 3).

1;38

ramd. de.9oenzyjnynli w ni!ższyeh .. poziomach
triasu.
Wykonane ·po 1952 r. liczne wiereenia: na
rudy Zn i iPib w obrębie Wyżyny SląSko-!K!ra
kowskiej dostarczyły również :bogatego materiału f-a ktycznego odnośnie do o1mlszoowa~
ni.a warstw lborusrowickich. Opra~oowanie opal'to na profilach ok. 60 otw..orów wiertniczych.
Z interwałów wyikazującycll makroskopowo
W:ildoczną
minerali'zację !krus2100wą
poibraiil.o
prótilri do ;badań · chemicznych, · tnU.neraldgicznych i petrog.raificznych. Analizy . . chemiC4Ile
wylkonało laboratorium •byłego Krakowskiego
Ptrzedsiębiorstwa · Geológicznego ·
Surowców
Hutniczych. Badania rmneralogiczne przepro-:wadził autdr przy wydatnej pomocy pro.t
dr ·_ S. . Jaskólsk.iego. Oznaczenia spektralne
pierwiastków śladowych w minerała-ch kruszcowych wylkonał Cz. Halrańczyk W)'!Żej wymienionym jak również głównemu geologowi Zjednoczenia ·P;rzemy<słu Metali Nieielamych
w Katowicach . T~ : GaJ.kiew1crowi; który -. stwo-

.rzył wa:runki do . opracowania tematu, autor
składa najserdeczniejsz·e :podziękowania.
Znajomość . zasięgu warstw }>oruszowiclcich

w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej ogranicza :się do dwóch obszarów (ll'yc. 1): ·
l. Zapadliska chrzanowskiE,go,
2. Półnoono-zachodniego i póbnocnego odci:nka
skłonu . monokliny śląsko-«trakows'kiej.

smryeh dolomitów, a w stropowej ---'- · z drobnoziaTnistych, laminowanych, niekiedy skirze-·
mionkowanycll piaskowców glaukonitowych
barwy zielOIIlawosza.rej. Utw~ te zawierają
zna<:zne ilości zwęglony.ch s zątków organi<:z. nych, .odłam!ków kości i łus~ rYJb. Brak stro- ·
powych utworów piasZJCzysty; niekiedy nawet
. i i·l astych, obserwowany w · iektócych punktach w okolicy Miotka oi Wo' ·, , został spowodowany €11'0iZją pr.zedlkaj.prow . Jej o:becność
sy;gnallizuje silna limoni:tyzacj stropowyoh lawic warstw ,borusZO'Wlckich.
wielu przypadkach zachowane pod utwaram ka1jpru piaSkowce tych wamtw wskutek wi zenia przy!brały
barwę rdzawoczerwoną i są m lnie zaliczane do
kajpru. Pewne ;różnice w w
ziareeriiu warstw
boruszowi.ckich dotyczą mi ·
' · .posZJCzególny;ch .zespołów ·f acjalnych, cz to zastępujący,ch
się nawzajem .(xy-c. 2). Zmian te doikonują się
na małych odcinkach tak sz)" ko i nieregularnie, że napotyka na znaczne
dności pr:reśle
dzenie ioh na podstaWie wier: '. W zapadlisku
chrzanowskim walfstwy •b orus wiJClcie osiągają
wię'ksze miąższości i są .zaz
•Czaj .reprezentowane przez wszystkie typowe elementy facjalne. P.rzejśde waa:stw boruszo icki.ch w utwory
kajpru jest przeważnie. ciągłe. Nie stwtierd.zono
na .badanym terenie wystę wa·n ia utwarów
kajpru na ogniwach triasu s rsz)'~Ch ni'Ż warstwy borusrowiclcie.

Rvc. 1. Mapa przeglądowa występo·wania warst1D boruszowickich wg K. Piekarskiego i S. Sliwińskiego.

OKRUSZCOWANIE WARSTW BORUSZOWICKICH

l - · obszu wvstenowania warstw boruszowicklch, 2 - przypuszczalna granica zasięgu warstw boruszowicltich . 3 .
uskoki, 4 - obszar zbadany wierceniami

Obserwacje :makroskopowe .i mikroskopowe
·utworów Wall'stw ,boruszowklcicll wykazały

Fig. 1. Sketch map ot occurrence ot the Boruszawice
beds, ajter K. Piekarki and S. Sliwińaki.
1 -' area of occurrence of the Boruszowice beds. 2 - supposed boundary of extent of the Boruszowice beds, 3 faults, 4 - area investigated by drlllings.
·

W za;o adlisku ch:rzanowskim warstWY boruszowiolcie zaohawały się w częściach ~entraJ.
illYICh. WieroenJi.ami stwierdzono ioh obecność
w lllieooe willroszyńSkie'j, w .z achodniej części
niecki chrzanowskiej-wschodniej or.ruz. w niecce kop. "Matylda". Dokładnie rostały one rozpoznane na Olbszail"ze kopalni Troobionka-Balin.
Na. pól!nocno-zachodndm i północnym skłonie
mondkliny śląsko-krakowskiej obecność tY~Ch
utworów po.mano .n a dużym obszarze w okolicy na N od Tall'lnowsk:iJOh Gór, w rejonie Miotka,
Bibieli, Woźnik, Tworogu, Kalet i Kamienicy.
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WYKSZTAŁCENIE

LITOLOGICZNE WARSTW
BORUSZOWICKICH
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Warstwy boruszowidkie zamykają cykl osadów marża wapienia muszlowego. Utwory te
mimo rozległego występowania ~e wykazują
większego .zróżnicowania facjaln-ego. Reprezentowane są one na obu obsza.rach przez zespół
warstw o mią7Jszości 10-20 m, ZJbudowanych
w części spągoWej - z dolomitów zbityoh, niekieldy
nieznacznie.
~ystalizowanych,
w środkowej z szarych pellj:towych lub mułow
eowych iło.łupitów, pr.zewa~twianych ławicami

otw.N-62

ot•BAHJ8 otw.BitHJa otw.Birl·105a
profile z rejonu Miotka

[;:·::.:;;jt

!=g.O_:<J 2

@

otw.66

profile_ z rejonU Clirzri1I1Wr1
3

Ryc; 2; Wykształcenie litologiczne · warstw ą:>ruszo
wickich w poszczegótnu•~h wierceniach. . .
1--

plaskowce drobnoziarniste glaukollityczne, 2 Uaste szare, 3 - doldmity

iłołupki

Fig. 2. Lithotogicat devetopment pt the Boruszawice
.. . beds, observed in the indiviauat bore-holes. .
1 ·.::,.. fine-grained glauconltic sandstopes, 2 - clay-slates;
··- -·
gray in . colour, a· - ddl.omites• ..
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ll."óżn:We w mineralizaoji,
zależnie od
wylkształ<:enia litologicznego. Sz;czegó1nie interesujące z wgo pun!ktu widoonia są utwory

pewne

Hasto-dolom:i'towe. ,W utwarach ilastych najpoBpOliiszym :miinerałem krusZJOOwym jest piryt
i ma:rkasyt. W doldmitach oprócz pirytu występuje galena i hle:nłda cynikowa.
·
OkirusZJOOwanie pirytem i ma:tkasytem utwo- ·
rów ilastych ma identyczny charaikter na całym
obszal-re ich występowa!Illia. Minerały te występują w postaci
rozsianych pojedynczych
k.ryształów l'lllb w formie ikonkrecji palczastych,
drucikowych, rueldedy :zJbudowanych wyłącz
nie z ma:rkasytu. Odciski fauny w tyoh konkrecjach pozwalają pa."zypuszczać~ że powstały
one z rozpadu części organicznych.
Utwory dolomitowe zbudowane są zazwyczaj
z ławic o zmien:nej miąższości {od 0,1 do 1,5 m)
przegrodzonych pakietami mułowców l'Uib iłow
ców. Jedynie w spągu przy przejściu w Waa."stwy ta:rnowiclkie tworzą one ZWall."ty kompleks
o miąższości 1,0-3,0 m JX>przerastany cienkimi warstwami swlEtancji ilastej. MYleralizac-ja galeną i .blendą cynkową wedł·ug dotych czasowYICh obserwacji zaznacza się z dolomi'tami. wyka•ZJUjącymi pewien stopień wykrystalizowania. Wkładlki dolomitów ilastych
o struktllll."ze .Zibitej są zazwyczaj pozJbawione
milneralizacji. Związek między stopniem wyk.rystaliwwania dolomitów warstw bol"USzowickoidb. a oiklrusZJOOwaniem można Oib9erWować
·zaTówno w .ni'OOCe chrza!IllOWSkiej,
jaik i
w okolicy IMioltka. Czymrik ten !był .p rawdopodobnie głównym powodem zróżnicowania nasilenia okr.uszcowanda w obu iYJCh oibsza:rach.
Stąd słabszy stopień wykrystalizowania dolomitów warstw borusrowidlcich . tłumaczy~by
sporadyczność i mik:roskoQpi'jność Skupień galeny i iblendy w utwooach niecki cbrzanowskiej.
Sądząc po otwmacll N 20a, N lOS
i N - 110, gaLena i blenda cymkowa reprezentowane są pojedynczymi kilkumilimetrowymi
kryształami alibo płaskimi .soczewkami tkwią
cymi w skale I•Uib w prómi.a ch. Kilkakrotnie
blenda cynkowa . i gaJena spotykana była również ;w formie pionowych żvłeik Drzeci:nających
dolomit lub nerkowatych naSkorupień pojedynCZYICh k!rys2!tałów na płaszczyznach spękań.
Obu formom występowania galeny i blendy
cynkowej towarzyszy sporadycznie piryt, który
często ok:ru.szcowuje szczą1lki mgaruczne lub
tworzy żyti i W'prysk·i w Skate dolomitowej.
Ilościowo skupienia blendy cynkowej w ni~t
crurzanowSkiej przewamją nad galeną. Wielkość
okroszlCowania dolomitów warstw borusz;owickich w nieooe chrzanowslciej osiąga makSimum
w otworze N-104 (0,560/o Zn i 0,04°/o Pb). Najczęści~j spotykanym nrilllerałem łmlszoowym
w dolomitach w.aa-stw ib orusoowickich niecki
chrzanowskiej jest blenda cynkowa.
Okruszcowa!Ilde galeną i blendą cynkową dolomitów warstw boruswwickiJclh na N od Tarnow~ioh Gór cechuje więkSza intensywność
i rregu1arność w .porównaniu z niecką chr-zanowską. Na 90 otwoców odwieroonych w rejo140

nie Miotka w 36 stwierd:wno obecność tych
minerałów w warstwach baruszowickich. Podobnie jak w rueoce chrzanows'kiej oikruszcowanie galeną i !blendą cynkową i p1rytem występuje w pr~krystalioowanych dolomitach. ·
Je1go forma jest odmienna. Główna masa ktru.szców w rejonie Miotka wiąże się z żyłkami kalcytu. Charakter tyoh żyłek wskazuje, że powstały one głównie z węglanu wapnia wyługo
wanego w sąSiedztwie :ich występowania
w skale otaczającej. Użylenie kalcytem koncentruje się zwylkle w środkowej części ła.wicy
dolomiiowej, w kierunku stropu i spągu maleje i często zam:ka. Niejednokrotnie ławice dolomitów lm'ystalicznych z żylikarni kalcytu
w paragenezie z galeną i 'blendą cynkową są
izolowane od stropu i spągu pakietami utworów ilastych dość znacznej mią7szości. Char-akterystycznym przykładem dla wyżej opisanego
ZJjawiska procesu kakytyzacji jest załąezony
wydineik z profilu ot'wor'u BM - 76 (ryc. 3).
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Ryc. 3. Wycinek z profiZu otworu BM-76 z rejonu Miotka

Fig. 3. Part of the

pro-

file of bore-hole BM-76
from the Miotek region.

1

l - clay-slates, 2 - compact pelitic dolomite, 3 crystalline dolomite with
veins o f PbS and CaCo3

l .::11 ~21~3
Miąższość ławic dolomitowyiCh wśród utworów ilastych nie wpływa na 1cilal-akter i intensywność okruszoowania. !Niejednokrotnie ła
wice o mniejszej miąrższości wykazują bogatszą
:mdneralizację. Chal"ałk1ier i wielkość okruszco.waaria poszaególnycll ławic dolomitowych nie
wykaruje większych zmian wywoił.anych głę:bo
kością ich Zalegania. Zjawiska te obserwuje się
na całym obsza:rze wystęJX>Wama wal!"stw boruszowidldoh między Bibielą a Wożniikami.
Swiadczą o tym dane z następujących otworóvv:
·
Głębokość

Otw6r

BM-101
BM-62
BM-57
BM-103
BM-105

zalegania
w m

Charakter mineralizacji

6,5 dolomit z
19,5-21,1
"
55,3-55,7
"
161,7- 162,2
"
230,8-232,8
"

żyłk.

"

PbS, CaC08

"

"

"

"

"

"
"

" ZnS, CaCOa

"

Niezależność
i odrrębność okruszoowania
warstw boruszowick.icll od mineralizacji · niż
szych ogniw stratygrancznych 1riasu przeja-

wda się w tym, że zaSięg horyz.o.ntaany ~usz
oowania wykracza daleko poza obszar wystę
powania tzw. "dolomitów kruszconośnych".
Wskazuje na to między innymi otwór wiertm.iczy BM-105 koło Karniemcy oraz otwór
wiertniczy '11g-24 w Twarogu z mineralń.zacją
maki-ookopowo widoom.ą ,jedynie w warstwach
boruszowllokich. W otwwach tych poziom odpowiadający do10'Ilrltom
k:ruszoonośnym
jest
wytksz:tałcony w facji wapierm.e'j i nie jest
okruszcowany.
W okruszcowaniu dolomitów waa"Stw boruswwickich rejonu Miotka .zaznacza się wzrost
udziału galeny S2'Jczególnie w formie epigenetycmycll żyłek z kalcytem . . Niejeidnokrotrńe
galena jest jedynym minerałem kruszcowym
mineralizującym
dolomit (otwór BM-21,
BM---57, BM-62, BM-65). P.rzewa.ga galeny
w formie ży!łelk w paTagenezie z ka1cytem nad
blendą cynkową nie odzwierciedla się taik wyra.źnie w wynilkach analiz chemicznych. Prawdopoddbnde pr:zyczyna ·t ego .Jeży w tym, że
część blendy uklryia jeSt w skale w postaci
m!ikrosko'powej wtielkości rozproszonych kryształków. Zawartość cynku i ołowiu w dolomitach wyka•zu'jącyiOh dostrzegalne skupienia ga1eny i blendy cynkowej sięga w rejonie Miotika do 0,700fo Zn, {dtwór BM-38) i do 0,24°/o Pb
(otwór BM----57).
CHARAKTE~YSTYKA

KRUSZCOW

Dotychczasowe obserwacje makroskopowe
i mikroSkopowe pozwoliły .stwierdzić w utworach waTstw borusrowickich następujący zespół
.milnerałów kruszoowydh: blendę cynkową, galenę, piryt i maaikasyt, sporadycznie oha'lkopkyt. Minerałami towarzyszącymi nierudnymi
są najczęście'j kalcyt a wyjątkowo gips. Opisany zespół minerałów ,j est więc podobny do .
występującego w innych
pdziomach triasu . .
Róimioe między IIl:imi spTowadzają się ałównie
do składu chemicznego i ich wykształcenia.
Blenda cynkowa jest wykształcona w formie
ziarnistej, krystałic.znej. OdZllW.Cza się barwą
niemal czarną wskutek dużej zawartości żelaza.
P!l"zewa'żnie tworzy skuPienia wielkości do
0,5 cm tkwiące luźno w skale (otwór N-63,
·gł. 95,8-96,0 m) lub występuje w żyłkach
i kawerna.ch w pam.genezie z !kalcytem, a wtedy grubolm-ysta1iczne ziarna iblendy mają
kształty
idiomorf.iczne, · poligonalne (otwór
BM-63, BM-105, Tg-24). Ich wielkość wynosi od 0,1 do 1,0 .cm, a wyk.rystali:rowane
w kawem.acll osiągają nawErt wielkość kil:ku
centymetrów. Piękny okaz !tego rodzaju blendy cynkowej w~rystałizowanej w kawernie
otoczonej szewtikami ;białego kalicy.tu, .znala?.ł
w spągowych ławicach dolomitowYICh warstw
boruszowickich S. Ja.zienidki w rdzeniu otworu
BM-105 koło Kamienilcy.
Ziarnista, czanna blenda cynkowa z warstw
·boruszowickich zaTówno z okolic Chrzanowa,
· jak i z .północnego skłonu mOlllokliny śląsko
-Im-akowskiej cha!l"ak:teryzuje się małą zawar-

taśoią

As i Tl, przy stosunlrowo dużym udziale
Cu, Od i Fe.
Galena waT'Stw boruszowickiiCh występuje
głównie w farmie epigenetycmych żyłek. Wypełinia ona często po2liome s7JCze1inlki łącznie
z ka~cytem. Niekiedy (np. otwór BM---37 w rejonie Miortka, gł. 61,1-61,2) ziarna galeny są
· faliSto powyginane od !Ilacisku. W preparacie
fragmentu rdz.enia otworu BM-61 gł. 23,15 m
napotkano w żył.ce !kalcytu .ziall'Ilo galeny przecięte panownie żyłką kal·cytu. WSkazuje to, że
proces wytrącenia się ka•l cytu trwał dłużej niż
krystalizacja siarC'zku oław'iu. Galena warstw
boruszowicikioh wyTóżma Się paragenezą z kalcytem oraz odmiennym składem mikropi:eTwiastków od pochodzącej z dolomitów krus7JCO•
nośnych. Cechuje ją .bTak Tl, As i Ge oraz
du:ża zawartość Cu i Sb.
Siarczek żelaza WY'stępuje w formie pojedytnczych ziarn, żyłelk oraz skui?ień konkrecyjnych. 'P ojedyncze k.ryszta!ły ll"o~ne w sulbsta~
cji nastej oraz żyłki w dolorrnc1e reprezentuJe
przewa· żnie piryt. Sikupienia konkll"ecyjne powstałe w miejscu koncentracji SUJbstancji organic.zmyoh są 71budowa;ne przewi8!Żnie ze zJbitej
zie'Inisto-zielonawelj masy siarezku żelaza,
ujawnia'jąoej
w badaniach mikroskopowych
własneiści markasytu. Siarczek ·żelaza, szczególnie jego skupienia mall"kasytowe, ~wiera
stosunkowo duże ilości As, Tł, Mn. Duza zawartość Mn w
!konkrecyjnych odmianach
siare2lku ·żelaza ujawnia Się zwłaszcza w strefie
utlenienia, ikiedy to ul~ają one prze>kszta~ce
niu w lbtt!laste skupienia maJSy limonitowo-manganowej.
Chalkopiryt spotykany jest w tb adaniach mikroskopowych sporadyoeznie, najczęście'j w postaci drobnych ziam w poiblJiżtu szczątków
kootnych w do1omide.
Minerały towarzyszące reprezentuje główn.ie
kalcyt. Wytrącał się on ~ylcle !>? ut~?r~emu
się sti:bstanctji !kruszcoweJ, stąd naJczęSCieiJ wypełnia 15pę'ka'nia Jub na:rasta na kruszcach ~ ka:
wem.ach. Oprócz kalcytu obserwowano zyłk1
gipsu wypełniającego pionowo rnd:kl"oszczeliny
w dolomicie.
WNIOSKI

Z dotychczasowych badań wynika, że
w wail'Stwach iboruszowickich spotykany jest
ten .sam z€Sp0ł minerałów iklruszoowych co
i w inlnych poZiomach stratygraficznych trias~.
Mimo pozornej zgodności w o~r:uszoow~u
zaznaczają się niektóre od.T~bn~, wł~ści":e
tyłko dla wail'Stw 'bolruszow1cik1oh. Mozna Je
· prześledzlić prawie na cał~ ob_sza,~ze ~:y~ę
powania .rozpoznan€'go ~eToen1am1 . ~omie~
okruszcowania potdikreślaJą pewną odtmennośc
warunków powstania kruszców w waTstwac~
boruszowiickioh w po.równaniu z wa•ru!Ilikaml,
w jakich Się wytrącały w dolomi:-ac? krl_ls7JCOnośny.ch szczególnie ;bog~te .slrup1erua rmn~a
łów kruswowych. WY!l"a'za Się ~ w kry'stall<;znym, ziarnistym wyksztaboemu mmerałow
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kruszcowych, brakiem form koioidalnych, naciekowych, tak typowych dla kruszców z dolomitów krtlSZ'Conośnych oraz w odmiennym skła
dzie chemicznym blendy cynkowej i galeny.
Związek między okruszcowaniem a wykształ
ceniem litologiczno-petrograficznym skał wyrażający się większym stopniem przekrystalizowania dolomitu oraz obecnością kalcytu przemawia za niezależnością przebiegu mineralizacji
· ·-•1szcowej w warstwach boruszowickiah w pol-..
.aniu z procesami, które spowodowały po- ·
-wStanie kruszców w innych poziomach stratygraficznych triasu. Nie wyklucza to genetycznego podobieństwa w sposobie powstania kruszców w różnych wastwach triasu, ani też genetycznego związku między okruszcowaniem
warstw boruszowickich a kru:szcami w niższych
poziomach triasu, jeżeli powstały wskutek descenzji. Możemy w tym wypadku przypuszczać,
· że wtórna koncentracja kruszców w procesie descenzY'jrnym prZA:fuiegała już w nieco innych
warunkach goochemi.czny.ch. W Jten sposób
można tłumaczyć is1miejąoe .różnice w wykształ
ceniu roineMłów kruszcowych i w ioh składzie
chemicznym, przy zachowaniu tego samego paragenetycznego zespołu ikrusz.ców.
Odmienność procesu okoruszocwania waTStw
boruszowickich polega również na braku oznak
wtórnej dolomityzacji, która dla zwolenników
hipOtezy li:ak . asoonzyjnej, jak i descenzyjnej
odegll'ała zasadniczą rolę w procesie okrruszcowania dolomitów k!ruszoornośnych. W warstwach :boruiszowiclcich spotykamy się Mczej ze
zjawiskiem wtórnej kal,cytyzacji powstałej
przez rozkład chemiC2Jily pierwotnych bez wąt
pienia osadowych dolomitów. Pll"ooesowi ka1cytY'moji towarzyszy proces ep~genetycznego
,p owstania skupień galeny i blendy cynkowej.·
Wypływał·by stąd Williosek, :re do powstania
tego rodzaju skupień kruszoowych w utworach
triasu nie zawsze 'jest konieczny prOIOeS wtórnej
dolomHyzacji.
N·iezależność oikruszcowania wrurstw OOr'Uszowi:ckich od procesów powodujących powstanie
kruszców w !Uzw. dolomitach kruszoonośnych
pdd~relśla dodatirowo fakt 1stwierdzenia kh
w w.arstwa:eh
boruszowiclcioh leżącyoh już
poza zasięgiem dolomitów kruszconośnych.
Niejednokrotnie warstwy ·boruszowdlckie są jedynymi utwOII'ami triasu wyrnźnie zmineralirowanymi · makroskopowo (oli:w. BM-105,
Tg-24).
Wychodząc · z ·założeń !hipotezy ascenzyjnego
powstania ztłóż, trudno przypuszczać, ż·e mogły
one ulec ok~oowarniu 1jednocześn:ie z dolo~
mitami krusz;conośnymi tymi samymi .roztworami hydrotermalnymi i niejasna wydaje się
być równie-Z strona fi:zyko-.chenńlczna wspomnianego procesu, w jailci sposób meialO!nośne
roztwory pomagmowe przenikające z dołu do
góry mogły olkruszoować ·tyłko niektóre ławice
dolomitu wa:rstw boruszowickkh, od spągu
i stropu izolowane niekiedy pokaźnymi pa~de
tami utworów :ilastych, omijając jednOICześnie
szczególnie aktywne wa:::>ienrne odpowiedniki
dolomitów kruszconośnych.
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Ze .w7Jględu na !pOWyższe :należy przypuSzczać
:z;godnie z poiglądami Gu:richa {4); Assmarma (l)
i H. Gruszczyka (2, 3), ż·e pr.rejawy dkrusz.cow:ania wa.rstw borusrowicldch podobnie jak
i utworów dolnego kajpru mogą być wyjaśnio
ne
tylko
procesami
sedymenta-cyjnymi.
H. Gruszc.zyk (1956 - str. 58) wyraża nastę.;.
pują.cy pogląd w powyżSzej sprawie: "Llasty
cha:ra!kter serii, w któl'eij przejawy te wy.stę
pują,
wyklucza możliwość, przyna1jnmi.P.i
według oibecnych poglądów, <:yrr'kulaiej:l roztworów mineralizacyjnyah pochodzących z zewnątrz. Związki ołowiu występujące w przerostalab dolomitu we wspomnianych utwornch ilastych dostały się w wyniiku sedymentacji, a najwyżej mogły one ulec wtórnemu skoncentrowaniu się w wyniku późm:iejszych procesów
dia'gernetycznydh ".
Zwrócenie uwagi pirzez H. Gr-USZJCzyka na
możliwość udziału w fOil"'Ilowaniu się przejawów mine.ralizacyjnych procesów diageneiy.cz:rwoh .zm:a'jduje potwierdzenie :również w obserwacjach autora. Udział ten wy.ra1ża się w lokalizacji makroskopowo widocznych siarczków Zn
i Ph wyłącznie w dolomitach o wyraźnym
stopniu przekrystalizowania. Zależność Wystę
powania makirosk'opowych form si:aJr.czków od
procesów diagenetyczmyoh zasługuje na szczególne podkreślenie, gdyż wpływ tytoh procesów
na zawacr.-tą w skale Slllbstancję rudną . jest dotych-czas mało poznany, a udział idh w ostatecznym kształtowaniu się form minerałów
kruszoowych prawie nie jest hrany pod uwagę.
Obecność ·epigen~czny!ch skupień minerałów kruszcowych w pacr.-agenezie z lkal.cytem
w prze!krystałizowooych fmgmentach dolornitu
dowodzi, że proces okiruszcowania trwał rrówn.ież i po diagenezie. Wyra.źny roikład dolo...
mitu w miejscu :ich łdkalizac'ji przemawia za
tym, iże Źlródłem metali dla tyoh warstw wtórnie skoocen'trowanyoh siarezków jest część dolomitu, która uległa chemicznemu rozkładowi.
Czynnikiem powodującym ro2'Jkład dolomitu
były prawdopodobme roztwary wodne, które
w obręlbie tych wa:rstw zachowały się od czasu sedymen'ta:Oji luJb mogły ibyć io wody atmosf€!I'ycme, ik't óre przen:iklnęły w s7JCZeliny ła

wic do1omitowych, gdy warstwy iboruszowiclcie
leżały w strefie przypowierzchniowej. ·
N ajkoczystniejszym momentem dla tego rodzaju procesów ibył okres dolnego 'ka'jpru, kiedy wairStwy te :tnalazły się hezpośreldnio na
powierz;ch:ni wskutek wycofania się marza wapienia muszlowego z części obszatru monokliny
śląsko-kcr'akowskie~j. Okres ten zaznaczył się na
du'żym oohszarze w ca~owity,m luib częściowym
roardu warstw bo:ruszoWickdch. Częściowej
eroz:ji ·uległy te utwory w rejonie Miotka, Kalet, Kamienicy i Woźnik W okolicach Ohll"zanowa w obrębie 2Jbadanego obszaru lnie dostrzega się wy.raźrnytoh śladów erozjd. dolnoikajp.rowej.
Nie !bez znaczenia dla powy7.szych -rozważań
jest 7Jjawisko wzrostu intensywności wystąpień
skupień galeny i blendy .cynkowej w ławicach
dolomitowych w warstwach lboruszowicMch na

·

obszarze, gdme ibyły one w zasię.gu erozji
w czasi-e dolnego kajpru. Za istnieniem tych
epigenetyczmych skupień kruszcowych już
przed osadzeniem się !Utworów środkowego
kajpru przemawia fakt, że gdy dolomitowe lawilce warstw borusrowicldch rbezpośrednio kontaktują z wyżej leżącymi spągowymi dolomitami ika'jpru, okruszcowanie występuje głównie
w dolomitach warstw lborusrowickioh. Natomiast porowate i spękane dolomity kajpru nie
są zmineraH.'wwane l'U!b okalcytowane. Dolnokajprowy wiiE!'k epigrenetycznych Skupień galeny i blendy cynkowej w omawianYICh
warstwach ma ł"ównież duże uzasadnienie
w zachowaniu się tych minerałów w stosunku
do wąskiej strefy utlenienia za.7Jii,aczatjącej się
w stropowych częściaiCh warstw roruswwickich, powstałej wskutek erozji dolnokajprowej.
Skupienia siarczków w ławicach dolomitowych
o zaznacronym :procesiJe utlenienia zawsze leżą
poni:żej pasa utlenienia, w ooległooci od k:iJLku
do kilkudziesięciu centymetrów.
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przedstawia ryc. 4. 'Ilrudno jest wybłumacżyć
oh9erwowane w tym otwor.ze zjawisko okruszcowania stropowsj łaWicy dolomitowej warstw
bo.ruszx:lw~dkioh .asoonzyjnym lub descenzyjnym
ptooeoom młodszym od erozji przedkajprowej,
jeżeli uzmysłowimy sobie, że nad ndą leży
220 m ilrompleks ilastych
utwotrów kajpru
i retyko-liasu. Od 8pą'gu natomiast ową okruszcowaną ławicę dolomitową izolują paikiety iło
łupków warstw borusrowiclcich. W stropie tej
ławicy zaznacza się 40 cm pas utlenienia i łu
gowania w postaci· limonityzacji powstałej
w czasie pr:oorwy sedymentacyjnej między górnym wapieniem musZlowym a !k.aij.prem. MineTały siarczkowe występują poniżej tej strefy
utlenienia.
·
Oklruswowanie warstw boruszowickich, choć
nie ma znaczenia pr.ze'mysłowego, jest wa2m.e
z punkfu widzenia genezy okruszoowania morskiiCh utworów triasu śląSko-.krrakowskiego.
Uwzględnienie w dotychczasowych poglądac!t
cech kruszców w tych warstwach oraz towa.rzyszących im procesów może mieć duży wi>ływ
dla wyjaśnienia rgenezy ok:ruszoowanda również
i w dOllornitach ikruszconośnyoh.
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Ryc. 4. Rozmieszczenie mineralizacji. kruszcowej na
tle titologicznej budowy wcirstw boruszowickich.
Fig. 4. Distribut-lon of ore mineralization in the light
of lithological structure of the Boruszawice beds.

Klasyc:zm.ym pr.zykŁadem Opisanych olbserwacji rjest otwór BM-105 {rryc. 4) zloka!lizowany poza występow.aniem dolomitów kł'uszco
ll<lŚilYICh w okolicy mi.ejSOOW'dŚCi Kamienica na
północo-zachód od Woźnliik. SytuaC'ję okruszcowania na tle budowy geologiczne'j w otworze

The bore-holes marle dur.ing the searoh for zinclead ores in 1952 have brought a new material conceming mirneraUz:at.Jon of the Boruszowl.oe beds. By
means of these bore-holes the beds stretching in
the region south of the Tarnowskie Góry .and in
the central part of the Chrzanów deep (Fig. l) have
been investigated.
The mineralJzation occurs witbln the clayey dolomitle deposits. In the clay slates of the· Boruszawice
·beds pyrite and marcasite are usually to be found
'in form of single crystals and finger-like concretion~.
BesidP the pyrite also the galena and the zinc blende
take place in the recryst'allized dolomites.
Macroscapie and microscopic examinations have
shO'Wr> that the assemblage of ore-bearing minerais
occurring in these beds is similar to that of the
other Triassic horizons. Differences between them
are chlefly of chemical character and depend on
· their development process. Zinc blen:~e from the
Boruszawice beds occurs in the crystalline and granular forms and conitains a slight amount of As
and Tl, with a big quantity of · Cu, Cd a~d Fe. In
relation to the galena from the ore-beanng dolo-
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mites, · the galena from these beds is characteristic
of its paragenesis with calclte and its . diverse compositlon of microelements. Its characteristic feature
is the lack of Tl, As and Ge and the lan~e content~
of Cu, and Sb.
PE310M E
Sypoobie pa60Tbi, npon:me){eHHbie nocne 1952 ro){a
B CB.II3H C IIIOHCKaMH OBHHqOBo-qHHKOBbiX 3aJieJKeJł , ){0C'l'aBHJIH MHoro ·M arepaanoa no opy){eHeHHIO 6opywoBHqKHx CJioeB. HpH DOM~ STHX pa60T OITHIChi!BaeMble
CJIOH H3yqeHbi 'B :palłoHe ~ CeBepy OT .r. TapHOBC'Ke rypbl H B qeH'l'paJibHOJł qaCTH XlKaHOBCKOJł MYJib){bl
(pac. 1).
.
Opy){e'HeHHe Bcrpeqaere.H B rJIHHHCTO-){OJIOMHTOBhiX
o6pa30BaHHHX. B rJIHiłHCTbiX cnaHqax 6opywosHqKHX
cnoea ocrpeqaercH qa1qe '13cero nHpHT H MapKa3RT

B ·B H){e OT){eJibHbiX KpHcTaJIJIOB H naJibqaTbiX .KOHKpeqHJł. B 'AOJIOMHTax, KpOMe I!IHpHTa, BCTpeqaiOTbCH raJieHHT ił cą>anepHT. Tipo.HBJI.HeTC.H CBH3b raJieHHToBoro
H C~aJiepHTOBOrO opy){eHeHH.II C nepeKpHCTaJIJIH30BaHHbiMH ){OJIOMHTaMH.
MaKpo- H MHKpocKOITHqecKHe Ha6JIIO){eHH.II ITOKa3biBaiOT, qro napareHeTHqecKa.H rpynna 'PYAHbiX ·M HHepaJIOB B STHX CJIO.IIX CXO){Ha C opy){eHE\HHeM B ){pyrHX
ropH'30HTaX. Pa3JiaqH.H COCTO.IIT. 'B OCHO'BHOM, B XH-MHqecKOM COCTa:Be H crpyKType. C~aJiepHT H3 6opyiiioBH·q~HX CJIOeB HMeeT 3epimCTYIO HJIH "KpHCTaJIJIHqecKyiO
CTPY"KTYPY, xapaKTepH3Ye'l'CH MaJihiM co.ąepmaHHeM As
H Tl H OTHOCHTeJibHO 6oJibiiiHlM KonaqecrnoM Gu, Cd
H Fe. raneHHT 8 sriłx cno.11x xapaxrepn-syerc.11 napareHe30M C KaJibqH'l'OM H RHbi'M, qeM 'B PYAOHOCHbiX ){0JIOMHTax, cocraBOM !MRKpOSJieMeHTOB. EMy c·aolłcTBeH
Ho OTCYTC'l"BHe Tl, As H Ge, H 6oJibiiiOe co.ąepmaHHe
Cu H Sb.

TADEUSZ BlRECKI
Przedsiębiorstwo

Geologiczne w Krakowie

WYSTĘPOWANIE CHROMITÓW W TĄPADŁACH

W łach
YSTĘPOWANLE CHROMITÓW w skaserpenty.nitowyoh na Dolnym Śląsku
od dawna budziło du:że zainteresowanie.
Pierwsza próba eksploatacji ich miała miejsce
na wzgórzu Twarda Góra ik. Grochowej, a następna dopiero w Tąpadłach, na
północnym
z~ Czarne'j Góry.
W języku ni€'miedkim zostało opublikowane
dotychczas kdlka prac (4, 5, 6, 7), które omawiają zan-ówno mineralogię, ·j ak ~ stosunki geologiczne wystąpień chromitów w Tąpadłach.
Brak pod01bnych pozycji w języku polskim
skłonił autora do napisania ln'iniejsz~o arlykułu, zwłaszcza :że poczynione w czasie karlow:ania wyrobiSk dołowych i powier.zohniowych - obserwacje dostarezyły dodatkowych
danych, uzupełniającyoh obraz stosunków geologicznych wystąpień chlromdtów w Tąpadłach .
N a północnym ZJboczu Cza:r nej Góry oczyszczono wię'kszość poniemieckich wyrobisk, co
umożliwiło ich geologiczne opracowanie.
W czasie kan-towanda wyrobisk górniczY~Ch,
au'toir zwróCił szczególną uwagę na zm:ienność
litologiczną skał, dwjącą się wyróżnić makroskopowo, oraz na k•i erunki i •rodzaje spęikań .
Celem wł.aściwszego scha.Takteryzowa.'nia
poszczególnyteh odrnim Skał ;pod wZJględem mineralqgicznym, pobrano z szeregu pUIIlktów
okazy dla studiów petrograf<icznych. Ciekawsze
spostrzeżenia z badań
tych próbek podano
w iekiŚcie. W wyniku prac ka•rtogiralficznych
·z estawiono przeik.roje i szldoe geologiczne
(:ry;c. l i 2).

Wiele uwag i wskazówek przy opracowywaniu
artykułu udzielił mi prof. dr St. Jaslkólski, któremu składam za to serdeczne podziękowanie.
Występowanie chlromitów wiąże się genetycznde zazwy.czaj ze skałami zasadowymi.
W przypadku Tąpadelł stanowią je serpentynity, :powstałe drogą autohydrametamorfozy
z zasadowej magmy duni:towo-perydotytowej.
W wyróbiskach górniczych, znajdujących się na
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pólmocnym zboczu Czarnej Góry, au.t or zapoznał
się ze skałami występującymi w ibezpośredni.m
sąsiedztwie
skupień
chromitów. Chodniki
i sztolnie kancentrują się tu w dwu poziomach.
Pierwszy z niJch znajduje się na wysokości
408 m, drugi na 373 m powyżej poziomu morza.
Pewne dlości wyrobisk górniczych znajdują
się 1
ta!IW;e tuż pod powierzchinią ziemi. na wys.
412 m. Ich geologiczny sz:k·ic zamieszczony
został w pracy K. Spangenberga (6).
Skały występujące w 1bezpoś:red:nim sąsiedz
twie gniazd chromitów można w zasad:zrl.e podzielić na dwie grupy: grupę . skał serpentyni.t owy.ch i grupę skał żyłowych. Do pierwszej
grupy trzeba zaliczyć wszelkiego rodzaju Skały
serpentynitowe, jaik np. serpentynity zawńera
jące w niewielkich ilościach minerały skał
pierwotnych (oliwiny, pirokseny, am!f·tbole),
ser;pentylllity węglanowe, serpentynity serycytowe, serpentynity talkowe itd. Do drugiej
grupy skał należą ·żyły kwaroowo-skaleniowe,
,często z domieszką łyszczyków- główtnie muskowitu, żyły lamprmkowe i drobne żyłki
magnezytowe i ikalcytowe.
Występowania trzeciej grupy skał- dunitowo-perydotytowych (pierwotnych) którą
wydzielił w . swej pracy J(. Spaillgenberg, nie
stwierdził autor w bezpośrednim sąsiedztwie
wy:roibisk górniczyoh, choć •badał szereg cienkich płytek tak z wyrobisk . dołowych, jak
i z powierzchniowych odsłoni~_ć. Dlatego wydzielenie ich w badanej partii masywu serpentynitowego wydaje się ·być dość prolblemat)'lczne. Skał dunitowo-perydotytowych nie stwierdzili też w innych obszarach serpentynitów
Dolnego SląSka Z. Ga·jewski (3) i K . Chmura (1).
SERPENTYNITY

W obrębie .skał se.rpenty.ni towyd1 makroskopowo wydzielono w czasie kartowania zasadniczo trzy odmiany.

