Przegl¹d Geologiczny, vol. 50, nr 9, 2002

Tak wiêc mo¿na przypuszczaæ, ¿e powstawanie
mikrolitów diamentów nie jest zwi¹zane z warunkami plutonicznymi, a bardzo du¿e wartoœci parametrów PT nie s¹ funkcj¹ g³êbokoœci, lecz wynikiem eksplozywnego rozk³adu
acetylenu. Zwi¹zek ten by³by noœnikiem zarówno wêgla,
jak i energii sprzyjaj¹cej nukleacji.
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Fizykochemiczne warunki powstania œl¹sko-krakowskich z³ó¿ kruszców
i dolomitów kruszconoœnych
Andrzej Koz³owski*
Dolomity kruszconoœne, rozwiniête metasomatycznie
w wêglanowych utworach triasowych, s¹ ska³¹, w której
wystêpuj¹ siarczkowe kruszce cynku i o³owiu (sfaleryt i
galena) oraz towarzysz¹ce im siarczki ¿elaza. Inkluzje fluidalne by³y badane ogólnie przyjêtymi metodami termometrii mikroskopowej we wczesnym, nie redeponowanym
sfalerycie oraz w ska³otwórczym dolomicie. Zbadano
ponad 1600 inkluzji w sfalerycie i ponad 900 w dolomicie
z regionów: olkuskiego i chrzanowskiego. Inkluzje te
mia³y niewielkie rozmiary, od poni¿ej 1 mikrometra do 10
mikrometrów, najczêœciej jednak ich d³ugoœæ nie przekracza³a 3 mikrometrów. Na podstawie tych badañ stwierdzono, ¿e kruszce krystalizowa³y z ciek³ych roztworów
wodnych, zawieraj¹cych ciek³¹ substancjê organiczn¹ w
postaci zawiesiny kropel albo emulsji lub w postaci rozpuszczonej.
Temperatury homogenizacji (Th) inkluzji zawarte by³y
miêdzy 158 a 80oC, przy czym najwy¿sze wartoœci wystêpuj¹ w po³udniowej czêœci obszaru okruszcowanego, ni¿sze
o ok. 20oC — w czêœci pó³nocnej. Pionowy gradient termalny roztworów macierzystych kruszców wynosi³ 6 do 10oC;
na g³êbokoœciach ok. 200 m poni¿ej obecnej powierzchni
Ziemi zakres temperatury krystalizacji jest w¹ski (do 10oC),
natomiast ku górze zwiêksza siê do ok. 25oC.
Sk³ad soli w roztworach macierzystych kruszców
waha³ siê od sodowego, wystêpuj¹cego g³ównie na
po³udniu omawianego obszaru, do wapniowo-sodowego,
niekiedy z przewag¹ wapnia, czêstszego na pó³nocy.
Wydzielone zosta³y trzy grupy roztworów w inkluzjach,
charakteryzuj¹ce siê nastêpuj¹cymi cechami:
a) zasolenie niskie do umiarkowanego przy wysokich
Th,
b) zasolenie wysokie przy umiarkowanych Th,
c) zasolenie niskie przy niskich do umiarkowanych Th.
Wydaje siê prawdopodobne, ¿e owe grupy inkluzji s¹
reliktami odpowiednio roztworów ascensyjnych (a), solanek formacyjnych (b) i descensyjnych wód meteorycznych
(c), które ulega³y mieszaniu w czasie tworzenia siê kruszców. Omawian¹ zmiennoœæ sk³adu soli w roztworach zinterpretowano, ³¹cznie z poziomym regionalnym
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zró¿nicowaniem temperatur, jako wskazówkê migracji
roztworów z po³udnia ku pó³nocy (lub z po³udniowego
zachodu ku pó³nocnemu wschodowi). Z³o¿a œl¹sko-krakowskie reprezentuj¹ epitermalny typ siarczkowy, wystêpuj¹cy w ska³ach wêglanowych, o zró¿nicowanych
Ÿród³ach macierzystych roztworów kruszców. Porównanie
tych z³ó¿ ze z³o¿ami typu doliny Mississippi w oparciu o
dane wynikaj¹ce z badañ inkluzji fluidalnych wskazuje, ¿e
w³¹czanie dyskutowanych z³ó¿ œl¹sko-krakowskich do
wymienionego typu nie jest uzasadnione. Wystêpuj¹
bowiem istotne ró¿nice warunków powstawania obydwu
rodzajów z³ó¿. Z³o¿a typu doliny Mississippi maj¹, w
odró¿nieniu od z³ó¿ œl¹sko-krakowskich: szerszy zakres
temperatur homogenizacji (50–220oC), brak pionowego
gradientu temperaturowego, w¹tpliwy gradient poziomy,
sta³y sk³ad kationowy roztworów, wy¿sze stê¿enia soli roztworów macierzystych (do 30% wag.), roztwory
pochodz¹ce z dwóch Ÿróde³ i odmienny rodzaj substancji
organicznej rozpuszczonej w roztworach minera³otwórczych.
Dolomity kruszconoœne zawieraj¹ piêæ typów inkluzji
fluidalnych (jedno- i dwufazowych), które wystêpuj¹
zarówno jako inkluzje pierwotne, jak i wtórne. Proces
dolomityzacji rozpocz¹³ siê pod wp³ywem roztworów
sodowo-magnezowych (MgCl2 do 20% sumy soli) o
umiarkowanym stê¿eniu (3–10% wag.) i Th <50–65oC.
Potem temperatura i zasolenie wzrasta³y a¿ do 95oC i 20%
wag., przy czym roztwory nabiera³y charakteru sodowo-wapniowo-magnezowego. Ostatni etap pozostawi³
inkluzje roztworów o ma³ym stê¿eniu (kilka procent wag.)
i temperaturach 60–70oC. Mo¿na s¹dziæ, ¿e roztwory metasomatyzuj¹ce, które spowodowa³y powstanie dolomitów
kruszconoœnych, w czêœci zawiera³y sk³adniki podobne do
sk³adników roztworów macierzystych kruszców (wody
descensyjne i solanki formacyjne), nie by³y natomiast
obecne roztwory ascensyjne o stosunkowo wysokich temperaturach, które, jak siê wydaje, odegra³y istotn¹ rolê w
precypitacji kruszców cynku i o³owiu na obszarze
œl¹sko-krakowskim.

