
Badania geochemiczne skał górnego triasu 
w reionie· Zawiercia 

WISrFlP 

W rejonie. ZawięrGia vrykona.no. 1;>ad,ania . xpętaloxp.etryczne ska~ rety
ku - kajpru w celu wyjaśnienia możliwości powstawania wtórnych au
reol rozproszenia cynku i ołowiu w obrębie tego P9ziomu. Obserwacje 
podwyższonych zawartości tych piei-wiaStków pozwoliły stwierdzić, w ja
kich warunkach może gromadzić się cynk i ołów oraz jaki jest stosunek 
tego wzbogacenia do · -akruszcowania skał, środkowego i dolnego triasu. 
Dzięki temu możliwa była ocena wartości wskaźnikowej wtórnych aureol 
rozproszenia Zn i Pb w osadach górnego triasu dla prospekcji złóż cynko
wo-ołowianych w warunkach górnośląskich. 

Skały retyku - kajpru w okolicy ZaWiercia wykształcone są głównie 
w postaci osadów ilasto-mułowcowych. Miejscami zdarzają się wśród nich 
wkładki piaszczyste i wapienne (-G. -Kotlicka, 1964). Ogólnie jest to seria 
bardzo trudno przepuszczalna. Pomimo to obecność podwyższonych kon
centracji cynku i ołowiu p.onad skałami okruszcowanymi dowodzi migracji 
i precypitacji tych pierwiastków w jej obrębie. Czynnikiem sprzyjającym 
migracji roztworów metalonośnych jest niskie pH (około 5) środowiska. 
Spowodowane jest ono ilastym charakterem skał i obecnością wśród nich 
sporych ilości siarcików żelaza. Szczególnie markasyt, który łatwo się 
ulatnia i wytwarza ID. in. kwas siarkoWy, zakwasza środowisko . 

. Ruch wód w tym pozoi'~enieprzepuszczalnym pakiecie skał jęst mo
żliwyw miejscach zl~eń ponąd . dyslokacjami w skałach podścielają
cych osady górnego triasu (R. A. Free~, P. A. Witherspoon, 1967) .. Na 
mniejszą skalę przemieszczanie metali odbywa się wskutek ruchów kapi-
larnych i wahań zwierciadła w6ld gruntowych. . 

PrecypitaCja i koncentracja metali ma · miejsce przede wszystkim 
w wapieniach. Stanowią one filtr dla migrujących metali, toteż najczę
ściej można dbserwować w nich minerały własne cynku i ołowiu. W iłach 
czy mułowcach górnego triasu obecność siarczków Zn i Pb jest sp,oradycz
na, a najczęściej wzbogacenie powstaje wskutek sorpcji metali przez sub-

. stancje ilaste. Pewna część metali z roztworu jest pochłaniana przez 
związki koloidalne (wodorotlenki Fe i Mn). 
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METODA ·BADAN" 

Obserwacje nad zawatłQŚCią cynku i ołowiu w .skałach retyku -
:k~jpru Wykonano W próbkach" skał pObranych zrdz@.i w1eftni~ch w spo
~(>b p'u~towy (przeważnie -l pr6bkat l_mb. rdże~~). l'Oddanp je aii.~zie 
·spektralnej na 'zawartość: Zn; PIh, . CU, Cd,' In i :ai w laboratriWn.·f.tzed~ 
~ębiorstWa ' Geologicznego . vi xr~owie. (jpróbOwano łącplle 32 otwory 
Wi'ertnlcze. Wyniki analiz spektralnych. prZedstawi<mp nl;i fig. L Staty-
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li - e~~"t _< baokCr01m4 
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styczną ich interpretację ilustrują histogramy i krzywe kumulacyjne 
(fig. 2-4). 

Ponieważ analizy sp,~ktralne nie wykazały w próbkach obecności indu, 
kadmu i lbizmutu, nie uwzględniono tych pierwiastków na wykresach. 
Koncentracje miedzi wynosiły od kilkudziesięciu do kilkuset częci mi
lionowych, przy czym nieco wyższe wartości zdarzały się raczej w pół
nocno-zachodniej części badanego obszaru. Na ogół miedź tworzy dość 
równomierną dyspersję, której źródłem są siarczki żelaza, a nie 'kruszce 
cynku i ołowiu. . . 

Celem .uzupehrlenia badań geochemicznych K. Radlicz wykonał ob
serwacje mik:roskopowe płytek cienkich skał górnego triasu z wybranych 
otworów wiertniczych. Były to: Ibentonit z otworu 20-Z, zlepieniec wa
pienny z otworu 2-Z i 144-TN, wapień z otworu 26-Z i 53-TN, iłowiec 
z otworu 280-TN, wapień marglisty z otworu ll-TN i okruchowiec ilasto
-mułowcowy z otworu 291-TN. We wszystkich skałach stwierdzono obec
ność związków żelaza: piryt w zlepieńcu wapiennym z otworu 144-TN 
i 2-Z, w bentonicie - z otworu 20-Z oraz w wapieniach z otworów 26-Z 
i ll-TN. Wodorotlenki żelaza i hematyt w wapieniu stromatolitowym 
z otworu 53-TN, w iłowcu doloinityczno-mułowcowyIlJ. z otworu 280-TN ' 
oraz w okruchowcu ilasto-mułowcowym z otworu 291-TN. W 2 próbkach: 
la/144-TN i 6a/l-TN zauw8Żo:Po !pOjedyncze ziarna ąfalerytu (w wapieniu 
mar-glistym i zlepieńcu wapiennym). Tlenki manganu były obecne w wa
pieniu marglistym i zlepieńcu wapiennym oraz w bentonicie. 

Badania te potwierdziły przypuszczenie o formie występowania cynku 
i ołowiu w skałach górnego triasu, a mianowicie w formie 'zaadsorbowanej 
przez substancje ilaste i wodorotlenki żelaza i manganu w skałach ila
sto-mułowoowych, w postaci siarczków wśród wapieni. 

WYNIKI I ICH INTERPRETACJA 

Oznaczone spektra1nie ilOści cynku i ołowiu w osadach retyku - kaj
pru przedstawiają się następująco: 

C y n k - od O (które odpowiada ilościom poniżej czułości zastosowa
nej metody) do kilkuset ppm. Najliczniejsza jest klasa w przedziale war
tości od O do poniżej 100 i od 100 do poniżej 250 ppm. Koncentracje kil
kuset ppm są sporadyczne. Na histogramie koncentracji cynku widoczna 
jest jedna populacja. Z uwagi na małą czułość metody spektralnej trzeba 
było zgrup.owBĆ w jęd,ną klasę wartości koncentracji cynku wynoszące 
od O do WO' ppm. Ta jedyna populacja reprezentuje więc wzbogacenie, 
a nie tło, co wynika z obserwacji rozkładu cynku w skałach retyku -
kajpru w poszczególnych otworach wiertniczych, a tło posiada wartośc 
niższą od 100 ppm (fig. 3). 

O łów - od O do 1000 ppm, przy czym największa częstotliwość 
cechuje klasę o wartościach od kilku do 16 ppm i przedział od 100 do 
250 ppm. Liczne są również przedziały koncentracji od 16 do poniżej 
40 ppm i od 40 do. poniżej 100 ppm. Wartości koncentracji 250 do 600 ppm 
są nieliczne, a przewyższające 1000 ppm tylko raz notowane. 
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Fig. 4. 'Krz:vwe kumulacyjne za'W8riości Zln4Plb w sblaeh retyku - kap·u 
Cumulative CW"Ves of ~ contenrt in the lRbaetic - lKeuper rocki 

. Z ToZkładu ołowiu można wnioskować o istnieniu dwóch populacji. 
Zbiór niskich zawartości (od O do poniżej. 40 ppm) odpowiada tłu ·tego 
pierwiastka, natomiast koncentracje od 100 do p,owyżej 10.00 ppm tworzą 
drugą populację, manifestującą wzbogacenie (fig. 2). 

W skałach wapienia muszlowego, podścielającego osady retyku -
kajpru, za, tło cynku' w dolomitach diploporowych i kruszconośnych 
S. Przeniosło uznał wartość 600 ppm, a ołowiu 100 ppm (J. Wyczółkowski, 
S. Przeniosło, praca w druku). 

Szereg rozdzielczy koncentracji cynku i ołowiu w skałach retyku -
kajpru przedstawia się następująco: 

Pnedzłal .Pnedslal .!..- X 100 ~łoi6 . bu_tracji f 
. wppm kla.1OW7 n kumulOW&ll& 

Cynk: 
4.0- 100 1,6--.2,0 2BO 112 81 

100- rł.5O 2,0.-4,4 16'7 :J1 99 
250- 640 2,~,8 8 1 100 
640-1600 2,~.a O O 100 

leoo-:...tooo 3,l1J-3,6 d. O 100 
n-464 
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Ołów 

7 ...... 16 ·0,&--;1,3 100 35 3G 
16- .(I() 1~1,6 156 12 47 
40- 100 1,6---:A,O 99 8 56" 

100- 2j() . 2~.4 191 48 ' 99 
250- 64Q 2.~.8. 15 1 100 
64&-1600 2,8-3,2- 1 O 100 

n-451 

Prześledzenie. rozkładu omawianych pierwiastków w WOfi.lu pionowym 
p,oszczególnych otworów · więrtmiczych i porównanie zachowania się ich 
w osada.eh retyku -kajpru względem dolomitów diploporowych i krusz
conośnych 'doprowadziło do wniosku o istnieniu 4 wariantów:. 

l.~ajczęściej wzbogaceniu w Zn i Pb skał podścielających odpo
wiada wZbagacenię w te pierwiastki osadów górnego triasu (26 przy
padków na 32 obserwowanych) •. Za w2lbogaeenie w dolomitach diploporo
wych i lquszconO'Śnych przyjęto Kori<:entMcjf.: od 1000 ppm wzwyż (ta:b. 1). 

2. W jednYm ·przypadku wzbogacenie skał podścielających nie ujaw-
niło się w osadach retyku :...:..;: kajpru. . ' 
, . 3. .W dwu 'przyp.adka~h zano~wano ' brak podwyższonych zawartości 
cynku i ołowiu w stosunku do tła tak w skałach wapienia muszlowego, 
jak i w górnym triasie. 

4. W trzech otworach wzbogacenie:g6Tnej'częśctprofilu nie' miało od
powiednika w skałach" podścielającyoh. Ten przypadek możmi.· 'określić 
mianem anomalii fałszywej (tab. 1). ., . 

Z porównania tego . wynika, te · źródłem. wzbógacenia cynIroWO-ołowia
nego w osadach retyku '--'- 'kajpru są skupienla tych ,pierwiastków w obrę
bie skał wapienia muszlowego. Swia'dczyo tym również wariant trzeci 
(brak podwyższonych ilości cynku i ołowiu w górnym i środkowym tria
sie 'k. :ZawieTci.a).Wariant-mugi , wyjaśnić można nie -sprzyjającymi wa
runkami środoWiska dla preCypitacji' cynku i ołowiu ' w ' danym miejscu . 

. Również możliwa jest lokalna bariera uniemożliwiająca migrację cynku 
i ołowiu w skały nadległe~ Wariant czwarty !na razie jest trudny do wy
jaśnienia. ':Wydaje 'się prawdopodobne, że, wzbogacenie cynku i ołowiu 
w osadach retyku - kajpru międży Niegowonicam1 i Tuczną Babą (ppłud
niowa cżęść ' Ibadanego: obszaru) ' ma powiązanie ze żwirami' jurajskimi, 
przykrywającymi retyk - kajper w otworze' 12,;;Za ponad płonnym wa
pieniem muszlowym:. W otworze . l 24-TN iłowce górnego triasu przewar
stwia wkładka żwirów, w których istnieje 'poziom wodonośny. Jak stwier
dzono w terenach przyległych, obecność żwirów złożonych miejscami 
z okritthpw. Skał starszych, często okruszcowanych zWiązkami :ciynku 
i ołowiu, jest źródłem 'wzbogacenia w Zn i Pb osadów 'SąSiadujących 
·z nimi. Ługowanie metali ze żwirów 'ułatwia dobre ich zawodnienie i ruch 
wód (J. Serafin-Radlicz, praca w druku). ' :, 

Koncentracja metali w skałach ilastych retyku - kajpru jest możliwa 
dzięki słabej cyrkulacji wód. (wOdy stagnujące) i adsorpcji metali przez 
minerały ilaste oraz wodorotlenki żelaza i manganu, często spotykane 
w osadaCh górnego triasu (S. Sliwiń:ski, 1969; H. E. Hawkes, J. S. Webb, 
1962). . 
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' Tabela 1 

1..'J'Dk l oI6w 'fil skaIaeb retyku - kajpni l 'fII8lIieDia JIlIIIIZIOwlllo 1f rejClllle Zalrierda 

wapień retyk- wapień retyk- wapień retyk- I wapień retyk-

Nr otworu 
muszlowy laijper muszlowy laijper muszlowy Iadpcr muszlowy laijper --
wzbop- WŻbOga- wzbop- . brak brak , brak brak wzboia-

cenie cenie cenie Cenie 

7-Z + + 
6-Z + ,+ 

l'23:-TN + + 
124-TN + + 
24l-TN + + 
133-TN + + 

3-Z :+ . ' + 
144-TN " + + 
291-TN -+ +, 

I 87-TN + +. 
ll-Z + + 
53-TN, + 

" + 
l~Z, " 4- + 

280-TN' t , + 
16-Z + + " 

, 
26-Z + + 
~TN ,+ . + 
3S-tN + + 

12l-TN + + ,,' 

U-TN + '+ ' 
~Z + ,+, , 

·1 
l09-TN + + 
29-~, ' + -/. , 
3~TN + + 
lli~TN + + 
, 12-Za " + .+ 
l3S'-TN + + 
23-Z + +-

IW-TN + + 
2~Za + + ! -

2-Z + . ,'I + 
l18-TN I + + ! 

.. ... . 
, ' 
+ - ~ oznaczenia cynku i ołowiu, w danym otworze: 

WNIOSKI 

Przystępując do oceny przydatności: kuhmnacji cynku i , Ółowiu W:'osa
dach gQl'nego triasu w prospekcji złóż cynkowo-ołowianych na Górnym 
Sląsku trzeba rozpatrzyć dwa aspekty tego problemu. W sensie geoche~ 
micznym otrzymane ~ są pozytywne, gdyż w w;i~~~~ba~yeh 
przypadków źródłem metali dla W2ib0gacenia osadów retyku, -:-kajpru 



882 Jad·wiga Seraif.ln-RadH.ez 

jest wzbogacenie w Zn i Pb skał wapienia -muszlowego. W aspekcie gospo
darczym . część wyników nalety '~ać z~ negatywne, ponieważ niekt6re 
kulminacje tak cynku, jak i ołowiu w retyku - kajprze nie są związane 
z nasileniem metalonośności skał środkowego triasu. W dwóch przyp.ad
kach wywołuje je obecność . żwirów liasowych, w innych bardzo ubogie 
okruszcowanie cynkowo-ołowiane dolomitów diploporowych i kruszco
nośnych. Podobne wZbogacenia w osadach retyku - kajpru, przykrytych 
przez żwiry dolno jurajskie, obserwowano też koło Siedlca, Gężyna i Kuź
niczki Młodej (J. Serafin-Radlicz - praca w druku). 

Pod względem geograficznym kulminacje w ·północm.ej i środkowej. 
części zbadanego rejonu reprezentują złoża, w południowej - okrUszco-
wanie nie mające znaczenia gospodarczego. . ; .. " ,. 
; Niewątpliwie ujemną cechą metod geochemicznych jest niemozność 
odróżnienia kulminacji reprezentująeych złoża od tych, które wywołuje 
okruszcowanie śladowe. Efekt wzbogacenia zarówno skał, gleb, jak i wód 
zależy bowiem nie tylko od obecności rud, 'ale od wielu czynników geo
chemicznych, hydrogeologicznych i innych (np. klimatycznych, : morfo
logicznych itp.), sprzyjających lub uniemożliwiających migrację·· metali 
z kruszców i ich wtórną koncentrację. . :. 

Biorąc jednak pod uwagę niewielkie koszty badań geori.hemicznych 
w stosunku do g6miczych metod 'poszukiwawczych, stosowani~ pros,Pekcji 
geochemicznej (metod: metalometrycznych, hydrochemicznych, pedolo
gicznych, biogeochemicznych) we wstępnym etapie prac poszukiwaw-
czych jest z pewnością opłacalne. . . 

W północnej części zbadanego rejonu wszystkie stwierdzone '.kulmi
nacje cynku czy ołowiu lUb obu pierwiastków VI osadach górneg6 triasu 
są zlokalizowane w zasięgu znanych złóż i ich aureol pierwotnych:·.Wzbo
gacenia tych metali w skałach w południowej części obszaru są 'przeja
wem śladowego okruszcowania w dolomitach diploporowych i ~ruszco
nośnych lub- okruszcowania fragmentów skał starszych na wtórnyin złożu 
(żwiry liasowe i żwiry przewarstwiające miejscami utwory retyku -
kajpru, fig. 1). Gdyby te badania wykonano przed rozwiercen;i~m te
renu, jako rejony perspektywiczne dla dalszych poszukiwań, wytypowa
noby zarówno obszar złożowy, jak i płonny. Znając już dzisiaj. źasoby 
rejonu północnego z całą stanowczością można mówić o opłacalnOści sto
sowania wstępnych badań geochemicznych, bowiem złoże zawierci,8ńskie 
należy do najbogats2yCh złóż europejskich. . 

Przed badaniami -roetalometrycznymi omawiany rejon wraz z 'całym 
obrzeżeniem p,6łnocno-wschodnim Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
objęty został zdjęciem hydrochemicznym (J. Serafin, 1963). Porównanie 
wyników obu metod prowadzi do wnioSku O wyższości metody hydroche
micznej nad metalometryczną w warunkach tutaj panujących. Metody 
biogeochemiczne mogą również dać pozytywne rezultaty, gdyż zauważono 
wyraźniejsze niż w osadach retyku - kajpru wzbogacenie (szczególnie 
w cynk) utworów powierzchniowych i przypowierzchniowych. co przy
pisać należy działalności roślin . . 

Zakład zł6! Ket.aH N1eł.e1alaJych ' 
~tu Geolog1eznego . 
Wal'llZllwa, ul. BaJrowfecka ł 
Nild~ dnU '11 marca 1171 r. 
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~OBWt 3ILJIeEI B :Bep:mdi: CJme:nm. B 60JItdllJlBcTBe IICC.IIll,AOBaBIIHX CJJ)"laeB (26 
B3 32) OD BJa13II8D Zn - Ph OPYAI'HCSReM uopo,lt cpc.!lBCI'O JI JDJmtero TpBBCa. 

~H K aBOMIUIhIIHC JIeJIII'UIJIJi[ Zn K Pb 6JJ11B BIM'DICJIeJIH CTaTJlC1'll1JeCJ:l MCTO,ltOM. npoBS-o 

Be,tteKO BX cpaBBCSJIC C 8lfa.IIOI'H1lBL ~ ~ uopo,lt cpewlCro B UIDIareI'O TpHaCa. 

n~e BCCIIC,l(OB8.JDIlI JJIJJJlI}IoB nopo,lt peT.BIll - xcInepa DO~ npe,jl

uonODBKe 0 4K>PMe 311JreI'11JDiJ1 MC'I'IUIJ'IOB BO B1OpJl'lHblX opconax. 

GEOCREMICAL STUDIES OF THE UPPER TRIASSIC 
ROCKS IN THE ZAWIEBCIE REGION 

S ·umma:ry 

The resu,lrts of the meltallometric studies of the Upper lTriassic rooks in the 
Zawiercle area indicate the secondary zinc and lead anomalies to be helpful in 
prostpeet!ng for zinc-'lead deposits in Upper Silesia" In most o;f the cases examined 
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(26 out. of 032) anomalies result ifrO'IIl the zinc-lead mineraliza'tion of Middle and 
Lower TIl"iassic :1'OC'Q. 

The baCkground level and .the anomal. IZn and Pb valuES have been calcillalted 
by statifJt1cal meted and they have been COIlIIJared with analogous data for ·the 
iMklcile and Lower TrlllSlli.c roc'kB • . 

!Petrographic e~ of Itbin ~ of the ~ rocks sup
poDted . the I8IliPumpflions on the mode Of OiOCUI'l'eDCe of metals :in aeoondary 8!I.1ftJ01es.. 


