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zbioru wynosi 2,91. Wykonano badania korelacyjne dla
wymiaru fraktalnego oraz innych parametrów otrzymywanych z analiz krzywych ciœnieñ kapilarnych .Stwierdzono, ¿e wymiar fraktalny dobrze koreluje siê z
porowatoœci¹ dynamiczn¹ (K = 0,69) oraz z zawartoœci¹
procentow¹ porów o œrednicach wiêkszych od 1 mm w
przestrzeni porowej (K = 0,87). Bardziej skomplikowana
jest zale¿noœæ miêdzy wymiarem fraktalnym a œrednic¹
progow¹. Wymiar fraktalny, bêd¹cy doskona³ym wskaŸnikiem zdolnoœci przewodzenia p³ynów z³o¿owych
wyraŸnie rozgranicza zakres wielkoœci œrednic progowych na dwie czêœci, wyznaczaj¹c granice przepuszczalnoœci próbek. Dla próbek o niskich wartoœciach œrednicy

progowej korelacja jest wyraŸna (K = 0,86). Dla wartoœci
œrednicy progowej rzêdu 3–4 mm zale¿noœæ ta zmienia
siê wyraŸnie. Mniej istotna staje siê wielkoœæ œrednicy,
natomiast du¿y wp³yw na wymiar fraktalny maj¹ wielkoœæ wspó³czynnika porowatoœci oraz stopieñ wysortowania rozk³adu œrednic porów. Wymiar fraktalny
rozgranicza w sposób automatyczny granicê przepuszczalnoœci próbek.
W trakcie badañ stwierdzono, ze struktura fraktalna
jest charakterystyczn¹ cech¹ ogromnej wiêkszoœci ska³.
Jest on wielkoœci¹ charakterystyczn¹ dla okreœlonych
typów ska³ osadowych i umo¿liwia poprawn¹ parametryzacjê ich przestrzeni porowych.

Struktury pierwotne i wtórne w kryszta³ach cyrkonu z ortognejsów
jednostki Miêdzygórza (metamorfik Œnie¿nika)
w œwietle badañ mikroskopowych i geochronologicznych
Krzysztof Turniak*, Stanis³aw Mazur*
Kryszta³y cyrkonu czêsto wykazuj¹ niejednorodn¹
budowê wewnêtrzn¹. Jest ona zapisem wydarzeñ petrologicznych zwi¹zanych z ich wzrostem, przebudow¹ lub
niszczeniem. Struktury wystêpuj¹ce w cyrkonach mo¿na
podzieliæ na pierwotne i wtórne. Pierwsze powstaj¹ w czasie krystalizacji, natomiast drugie — jako efekt przebudowy ju¿ wykrystalizowanego cyrkonu. Rozpoznanie i
okreœlenie charakteru struktur ma kluczowe znaczenie dla
prawid³owego odczytania informacji o warunkach krystalizacji, a tak¿e przy interpretacji wyników datowañ tego
minera³u. Analiza katodoluminescencyjna ziaren oraz
datowania przy u¿yciu mikrosondy jonowej SHRIMP II
pozwoli³y na odtworzenie ewolucji kryszta³ów cyrkonu z
gnejsów œnie¿nickich i giera³towskich jednostki Miêdzygórza oraz na rozpoznanie zapisanych w nich procesów
(Turniak i in., 2000).
Ortognejsy wystêpuj¹ce w jednostce Miêdzygórza
mo¿na podzieliæ na dwie podstawowe odmiany teksturalne
— gnejsy œnie¿nickie i giera³towskie. Pierwsza to gruboziarniste gnejsy oczkowe, podczas gdy druga to drobnoziarniste gnejsy warstewkowe, niekiedy migmatyczne.
Oba typy ska³ ³¹cz¹ siê szeregiem odmian poœrednich.
Cyrkony z ortognejsów jednostki Miêdzygórza charakteryzuj¹ siê niejednorodnoœci¹ wewnêtrzn¹ (pierwotn¹)
dwóch rodzajów. Pierwszy rodzaj niejednorodnoœci to
oscylacyjna i sektorowa budowa pasowa. Drugi rodzaj jest
zwi¹zany z wystêpowaniem w populacji ró¿ni¹cych siê
wiekiem generacji cyrkonu. Datowania wykaza³y, ¿e
zasadnicze czêœci kryszta³ów cyrkonu zarówno z gnejsów
œnie¿nickich jak i giera³towskich maj¹ wiek ok. 500 mln
lat. Otaczaj¹ je obwódki bogate w uran wykazuj¹ce ciemn¹
barwê w analizie katodoluminescencyjnej. Obwódki te,
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lepiej wykszta³cone w cyrkonach z gnejsów giera³towskich, wykazuj¹ wiek zbli¿ony do 342 mln lat. Kryszta³y
cyrkonu czêsto zawieraj¹ j¹dra bêd¹ce sk³adnikiem odziedziczonym po ska³ach stanowi¹cych Ÿród³o protolitu gnejsów. Wiek sk³adnika odziedziczonego mieœci siê w
przedziale 540–530 mln lat. W pojedynczych przypadkach
napotkano ziarna zawieraj¹ce j¹dro o wieku ok. 565 mln i
2,6 mld lat. Wiek 500 mln lat uznano za wiek magmowej
krystalizacji cyrkonów z gnejsów œnie¿nickich i giera³towskich oraz za wiek umiejscowienia ich protolitu. Datowanie sk³adników odziedziczonych w cyrkonach dowiod³o,
¿e protolit ten wywodzi³ siê ze skorupy skonsolidowanej
ok. 540 mln lat temu w trakcie orogenezy kadomskiej.
Wysokouranowe obwódki datuj¹ wiek wysokotemperaturowego i niskociœnieniowego metamorfizmu jakiemu
uleg³y gnejsy œnie¿nickie i giera³towskie.
Szczegó³owe badania mikroskopowe powierzchni
przekrojów kryszta³ów cyrkonu trawionych w oparach
kwasu fluorowodorowego, wykonane w œwietle odbitym
przy u¿yciu mikroskopu kruszcowego, ujawni³y w nich
obecnoœæ struktur wtórnych wykszta³conych na planie
pierwotnej budowy pasowej. Wœród nich wyró¿niono strefy wtórnie wzbogacone w pierwiastki œladowe (starsze) i
domeny zrekrystalizowanego cyrkonu (m³odsze), wystêpuj¹ce zwykle w brze¿nych partiach kryszta³ów. Wyniki
datowañ wskazuj¹, ¿e procesy prowadz¹ce do powstania
struktur wtórnych nale¿y wi¹zaæ z magmatyzmem na
prze³omie kambru i ordowiku, który doprowadzi³ do uformowania siê protolitu ortognejsów.
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