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Wykaz skrótów

Minerał

Ab —  albit
Ad —  adular
Ae —  egiryn
Amf —  amfibol
An —  anortyt
Ann —  annit
Ap —  apatyt
Arfv —  arfvedsonit
Bi —  biotyt
CaTs —  CaAl2SiO6

Chl —  chloryt
Cpx —  klinopiroksen
CrTs —  CaCr3+AlSiO6

Di —  diopsyd
Ed —  edenit
En —  enstatyt
Fas —  fassait
FATs —  CaFe3+AlSiO6

Flog lub Ph —  flogopit
Fo —  forsteryt
Foid —  foidy
Fs —  ferrosilit
FTs —  CaFe3+(Fe3+Si)O6

Gl —  glaukofan
Grt —  granat
Hast —  hastingsyt
Hbl —  hornblenda
Hd lub Hed —  hedenbergit
Hy —  hipersten
Ilm —  ilmenit
Jd —  jadeit
Kaer —  kaersutyt
Kato —  katoforyt
Ko —  kosmochlor

Ks —  kalsylit
Lc —  leucyt
NAT —  neptunit
NATAL —  NaTi4+AlSiO6

Ne —  nefelin
Ol —  oliwin
Or —  ortoklaz
Parg —  pargasyt
Pl —  plagioklaz
Px —  piroksen
Qz lub Q —  kwarc
Rieb —  riebeckit
Rich —  richteryt
Sdph —  syderofyllit
Sk —  skalenie
Sod —  sodalit
Sp —  spinel
Sph —  sfen
Tar —  taramit
Ti-mt —  Ti -magnetyt
Tp lub TiTs —  CaTiAl2O6

Tr —  tremolit
Tsch —  tschermakit
Tyt —  tytanit
Win —  winchit
Wo —  wollastonit

Parametr

aH2O —  aktywność
fO2 —  lotność
KD —  współczynnik rozdziału minerał/stop
mg —  Mg/(Mg + Fe)
P —  ciśnienie [kbar]
T —  temperatura [°C]



Bufor

HW —  hematyt-wüstyt
NNO —  Ni-NiO
QFM —  kwarc-fajalit-magnetyt

Wektor wymiany

Al-tk —  AlIVAlVISi—1Mg—1

ba —  Ba[XII]AlK—1Si—1

Ba/__/ —  Ba[XII]_|_| K—2

ca —  Ca[XII]AlK—1Si—1

Cr-tk —  AlIVCr3+Si—1Mg—1

ed —  NaAAlIV_|_|A
—1Si—1

fa — [IV]Fe3+[IV]Al3+
—1

Fe-tk —  AlIVFe3+Si—1Mg—1

fm —  FeMg—1

kn —  KANaA
—1

mc —  MgCa—1

mm —  MnMg—1

mt —  (Mg, F2+)Ti Fe3+
—2

pl —  NaSiCa—1AlIV
—1

Ti/_
_
/ —  Ti[VI]_|_| Mg—2

Ti-tk —  AlIV
2 TiSi—2Mg—1

TiSi —  TiSi—1

Zr-tk —  AlIV
2 ZrSi—2Mg—1



1.1. Sytuacja geologiczna

Polskie Karpaty tradycyjnie dzieli się na Kar-
paty Wschodnie i Zachodnie; te ostatnie składają
się z pasma starszego, określanego terminem
Karpat Wewnętrznych (Centralnych), pasma
młodszego, znanego jako Karpaty Zewnętrzne
(fliszowe), oraz rozdzielającego je pienińskiego
pasa skałkowego.

Karpaty Zewnętrzne są w przeważającej części
zbudowane z silikoklastycznych osadów turbidy-
towych późnej jury — wczesny miocen. Reprezen-
tują wypełnienia basenów fliszowych północnej
części Oceanu Tetydy, które w wyniku ruchów
alpejskich zostały nasunięte na południową część
płyty północnoeuropejskiej (CIESZKOWSKI, 2004).
Zdaniem J. GOLONKI et al. (2000), w orogenie kar-
packim można wyróżnić cztery etapy rozwoju.
W pierwszym z nich, trwającym od przełomu
triasu i jury po wczesną kredę, następowało two-
rzenie się ryftów oraz basenów typu oceaniczne-
go. W okresie od późnej jury do wczesnej kredy
rozwinął się ryft Karpat Zewnętrznych z prze-
jawami wulkanizmu ekstensyjnego. Utworzony
wówczas basen śląski miał prawdopodobnie swą
kontynuację w Karpatach Wschodnich (Siania
Basen) oraz Południowych (Severin Basen)
(GOLONKA, KROBICKI, 2004).

1.2. Sedymentacja w basenie śląskim

Według M. NEMČOKA et al. (2001), basen śląski
był wynikiem działania zatrzymanego w rozwoju

procesu ryftowania pasywnej krawędzi platformy
europejskiej we wczesnej kredzie. Przypuszcza
się, że jego pierwotna szerokość wynosiła
130—138 km, zrzuty powstałego systemu rowów
i zrębów zaś nie przekraczały 2 km. Miał on
trwać od granicy jura/kreda aż po cenoman.
W modelu P. POPRAWY et al. (2002) rozwój base-
nów karpackich na przełomie jury i kredy, we
wczesnej kredzie i cenomanie, był kontrolowany
mechanizmem postryftowej subsydencji termicz-
nej. W zachodniej części basenu śląskiego przeja-
wy aktywności synryftowej mogły być konty-
nuowane we wczesnej oraz na początku późnej
kredy. N. OSZCZYPKO (2006) uważa, że depozycja
osadów w basenie śląskim w okresie późna jura
— apt była kontrolowana przez subsydencję syn-
ryftową, natomiast w okresie alb — cenoman —
mechanizmem postryftowej subsydencji termicz-
nej.

W basenie śląskim przejawy wulkanizmu eks-
tensyjnego stwierdzono w jego zachodniej części,
określanej terminem basenu cieszyńskiego. Osa-
dy tego zbiornika stanowią fragment płaszczowi-
ny śląskiej, w obrębie której wydzielono sub-
płaszczowiny godulską i cieszyńską (rys. 1). Tę
ostatnią tworzy zespół pięciu płatów, tzw. dygi-
tacji (Wiślicy, Goleszowa, Osuwki, Kopańca-Jele-
nicy i Tułu). Większość wystąpień skał mag-
mowych na Śląsku Cieszyńskim jest związana
z dygitacją Wiślicy. Osady tego basenu są naj-
starszymi w polskich Karpatach fliszowych. Wy-
różnia się w nich trzy nieformalne jednostki lito-
stratygraficzne: łupki cieszyńskie dolne (kimeryd
górny — tyton środkowy), wapienie cieszyńskie
(tyton górny — berias) oraz łupki cieszyńskie
górne (walanżyn — hoteryw). Na podstawie
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Rys. 1. Mapa geologiczna wraz z lokalizacją wystąpień skał magmowych na Śląsku Cieszyńskim i Morawach
a. Mapa geologiczna polskich Karpat Zachodnich wg K. ŻYTKO et al. (1989): 1 — zapadlisko przedkarpackie, 2 — jednostka
skolska, 3 — jednostka podśląska, 4 — jednostka śląsko-cieszyńska, 5 — jednostka śląsko-cieszyńska dolna, 6 — jednostka
śląsko-godulska, 7 — jednostka dukielska, 8 — jednostka magurska
b. Lokalizacja odsłonięć skał cieszyńskiej prowincji magmowej zestawiona przez K. SMULIKOWSKIEGO (1930) i B. ŠMIDA (1978)



składu chemicznego (GUCWA, PELCZAR, 1972) dol-
ne łupki cieszyńskie należy uznać za wapienie
marglisto-ilaste, bliskie pod względem chemicz-
nym wapieniom cieszyńskim, łupki górne zaś —
za marglisto-mułowe iłowce.

Sedymentacja warstw cieszyńskich odbywała
się w centralnym, równoleżnikowym basenie, po-
wstałym w zachodniej części basenu Karpat fli-
szowych w kimerydzie (OSZCZYPKO, 2006). Basen
cieszyński był ograniczony od południa grzbietem
śląskim, od północy — grzbietem podśląskim.
W kimerydzie nastąpiło jego przegłębienie, po-
łączone ze zmianą sedymentacji węglanowej na
głębokomorską. Powstające wówczas margliste
osady dolnych łupków cieszyńskich zawierają
liczne przykłady podmorskich ruchów masowych
(SŁOMKA, 1986; MALIK, 1994). Począwszy od póź-
nego tytonu tworzyły się osady o wyraźniejszych
cechach fliszu wapiennego. W beriasie basen
uległ rozdzieleniu na strefę północną (rów Wiśli-
cy) oraz południową (rów Goleszowa). Grzbiet
inwałdzki zasilał rów wiślicki, natomiast rów go-
leszowski — wyspy grzbietu śląskiego, które po-
jawiły się w późnym tytonie, dzięki ruchom wy-
piętrzającym platformy węglanowej grzbietu
śląskiego (MATYSZKIEWICZ, SŁOMKA, 1994). W wa-
lanżynie nastąpiło poszerzenie basenu cieszyń-
skiego z ujednoliceniem warunków sedymentacji
(zanik rowów Wiślicy i Goleszowa). Górne łupki
cieszyńskie były deponowane w środowisku
głębokomorskiej równiny basenowej lub w naj-
bardziej dystalnych częściach systemu depozycji
stożka głębokomorskiego (MALIK, 1994). W po-
czątkowym okresie sedymentacji warstw cieszyń-
skich źródłem materiału detrytycznego była
północna krawędź basenu śląskiego (grzbiet pod-
śląski), począwszy od tytonu materiał ten pocho-
dził również ze niszczenia wysp południowej kra-
wędzi basenu. Grzbiet śląski aż do późnego ty-
tonu miał charakter grzbietu podmorskiego
z dobrze rozwiniętą platformą węglanową, stano-
wiącą zryftowany fragment pasywnej krawędzi
platformy europejskiej.

W osadach morawskiej części basenu cieszyń-
skiego wydzielono dwie jednostki: godulską (gór-
na jura — oligocen) i baška (górna jura — późna
kreda), wynikające z aktywności w kredzie
dwóch obszarów źródłowych: kordyliery śląskiej
(SE, warstwy godulskie) i kordyliery Baška (NW)

(ELIÁŠ, 1979). W jednostce godulskiej występują
warstwy cieszyńskie dolne (łupki margliste, oks-
ford — górny tyton), wapienie cieszyńskie (górny
tyton — dolny walanżyn) oraz warstwy Těšin —
Hradiště (MENČIK et al., 1983). Te ostatnie są
zbudowane z mułowców wapiennych, łupków
marglistych (górne warstwy cieszyńskie, górny
berrias? — dolny hoteryw) oraz piaskowców i zle-
pieńców (warstwy z Hradiště, dolny hoteryw —
apt).

Warstwy cieszyńskie były osadzane przez
okres 26 mln lat z niskim tempem sedymentacji
jak dla obszarów dna zasilanych prądami zawie-
sinowymi (MALIK, 1994). Według P. POPRAWY et
al. (2002), głębokość basenu cieszyńskiego
w trakcie sedymentacji łupków dolnych wynosiła
1000—2000 m, w hoterywie — barremie zaś do
3000—4000 m. Podobne opinie wyraża K. MALIK

(1994), która uważa, że basen śląski w fazie se-
dymentacji wapieni cieszyńskich był w pełni roz-
winiętym basenem głębokomorskim. Jego głębo-
kość mogła być znaczna, rzędu 3000—3500 m
(MALIK, OLSZEWSKA, 1984) lub 3000—4000 m
(SIKORA, 1976).

1.3. Magmatyzm

W literaturze obszar występowania skał mag-
mowych na Śląsku Cieszyńskim i Morawach był
określany za pomocą różnych terminów. K. SMULI-

KOWSKI (1929) wprowadził pojęcie „podbeskidzka
prowincja magmowa”, B. ŠMID (1978) i J. KUDĚLÁ-

SKOVÁ (1987) — termin „asocjacja cieszynitowa”,
A. MAHMOOD (1973) — „prowincja cieszynitowa”,
D. HOVORKA, J. SPIŠIAK (1988) — „formacja cieszy-
nitowo-pikrytowa”, J. DOSTAL i J.V. OWEN (1998)
zaś — „prowincja kredowych, alkalicznych lam-
profirów”. Autor niniejszej monografii preferuje
termin „cieszyńska prowincja magmowa”.

Cieszyńska prowincja magmowa, zajmując ob-
szar ok. 1500 km2, ma szerokość 15—25 km,
przy rozciągłości ok. 120 km — od Hranic na Mo-
rawach po Bielsko-Białą w Polsce (rys. 1b). Sta-
nowiska wysunięte dalej na zachód (Bacharowi-
ce, Sucha) są związane z występowaniem skał
magmowych na wtórnym złożu. Główną formą
występowania skał magmowych na terenie
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Rys. 2a. Widok ściany północnej kamieniołomu cieszynitu teralitowego w Rudowie k. Cieszyna, odsłaniającej poziom średnio-
i gruboziarnistych cieszynitów mezokratycznych z centralnych partii sillu; b. Kamieniołom w Dolince Boguszowickiej z wi-
docznymi na ścianie wschodniej wychodniami silli cieszynitu teralitowego (A) i pikrocieszynitu (B), rozdzielonymi strefą dys-
lokacji tektonicznej; c. Dolina Soły k. Żywca; wychodnia cienkiego (∼3 m), silnie przeobrażonego sillu cieszynitu
esseksytowego w wapieniach cieszyńskich; d. Fragment wychodni dajki cieszynitu subalkalicznego, występującej w obrębie
łupków cieszyńskich górnych, w skarpie drogi Skoczów — Katowice, w rejonie Skoczowa; e. Fragment pionowego profilu sillu
cieszynitu teralitowego w Puńcowie; w jego spągowej partii, w obrębie strefy przechłodzenia (2), oraz w poziomie cieszynitów
maficznych (1) występuje rozwinięty system żył syenitu nefelinowego, który wnika w skały ościenne (3); f. Sill cieszynitu te-
ralitowego w Rudowie; fragment wychodni kontaktowych łupków cieszyńskich górnych; strop sillu oznaczono linią oraz
strzałką; g. Schematyczny profil sillu cieszynitów teralitowych o miąższości 22 m; dwie formy występowania ciał syenitowych
oznaczono jako 1 i 2



Śląska Cieszyńskiego są żyły pokładowe (sille),
których miąższość waha się w dość szerokim
przedziale (rys. 2a—g). K. SMULIKOWSKI (1929)
jako największe intruzje magmowe na Śląsku
Cieszyńskim opisuje sille z Boguszowic (15 m)
i Kocobędza (20 m). K. KONIOR (1966), na podsta-
wie analizy materiałów wiertniczych, określił ich
maksymalne miąższości na 30 m, natomiast
M. LEMBERGER (1971), opierając się na badaniach
geofizycznych — na 5—40 m.

W polskiej części cieszyńskiej prowincji mag-
mowej sille w ogromnej większości występują
w łupkach cieszyńskich górnych (ok. 70% wy-
stąpień, LEMBERGER, 1971). Tylko w jednym przy-
padku (SMULIKOWSKI, 1929; NOWAK, 1978) stwier-
dzono ich obecność w warstwach grodziskich
(łupkach wierzowskich). Występowanie żył nie-
zgodnych (dajek) jest bardzo rzadkie. Zostały one
opisane z kamieniołomu Goruszce k. Grodźca
(KONIOR, 1959). Autorowi znana jest obecność da-
jek w rejonie Skoczowa i Starego Bielska (rys.
2d). Przejawy wulkanizmu podmorskiego są
rzadko spotykane na terenie Śląska Cieszyńskie-
go. Zostały opisane z Puńcowa (brekcje lawowe,
lawy poduszkowe, tufy lapillowe i popiołowe), Za-
marski k. Cieszyna (tuf popiołowy), Hałcnowa
k. Bielska (wkładki skał wulkanoklastyczno-osa-
dowych) oraz Świętoszówki (migdałowce) (GUCWA

et al., 1971; NOWAK, 1978). Limburgity opisano
z molasowych utworów mioceńskich Bacharowic
oraz otworu Sucha IG (GUCWA, WIESER, 1985).
T. WIESER (1971), badając egzo- i endokontakto-
we przeobrażenia w sillach prowincji cieszyń-
skiej, określił najwyższą temperaturę w strefie
egzokontaktu na 400—450°C.

Formy występowania skał magmowych na Mo-
rawach są nieco odmienne. W osadach warstw
Těšin — Hradiště tworzą subwulkaniczne kom-
pleksy, gdzie przejawy wulkanizmu podmorskiego
są o wiele bardziej rozpowszechnione. Występo-
wanie silli na Morawach jest związane głównie
z piaskowcami i zlepieńcami warstw z Hradiště
(górny hoteryw — barem). W górnych warstwach
cieszyńskich przejawy wulkanizmu są rzadkie,
natomiast w wapieniach cieszyńskich — spora-
dyczne (MENČIK et al., 1983). Większość skał efu-
zywnych, piroklastycznych oraz wulkanoklastycz-
nych występuje w rejonie Novego Jičína i spada
w kierunku wschodnim (Cieszyn ⇒ Bielsko-Biała).

Dostępne w literaturze wyniki datowań skał
magmowych Śląska Cieszyńskiego (LUCIŃSKA-
-ANCZKIEWICZ et al., 2002; GRABOWSKI et al., 2003)
wykazują duży rozrzut — 148,6—63,6 mln lat
(wczesny tyton — wczesny paleocen). Zdaniem
A. Lucińskiej-Anczkiewicz, proces intrudowania
magm alkalicznych w basenie śląskim nastąpił
pomiędzy górnym barremem a dolnym aptem.
Ten sam czas trwania działalności magmowej
przyjmuje W. NOWAK (1978). D. HOVORKA i J. SPI-

ŠIAK (1988) podkreślają wieloetapowy charakter
zjawisk wulkanicznych, których kulminacja
miała nastąpić w barremie — apcie. J. GRABOWSKI

et al. (2003) przyjmują okres walanżyn — bar-
rem/apt za czas trwania magmatyzmu w basenie
cieszyńskim.

Wyniki datowań potwierdzają wczesnokredowy
wiek magmatyzmu w basenie śląskim, odrzucając
koncepcję jego drugiej, trzeciorzędowej fazy
(KONIOR, 1977). Fragmenty tych skał zostały roz-
poznane na wtórnym złożu, w utworach spływu
podmorskiego, w dolnej części warstw lgockich
w Straconce (GEROCH et al., 1972), których wiek
określono na alb. Analiza minerałów ciężkich
w górnych łupkach cieszyńskich w Rudowie
(SZCZUROWSKA, 1961) wykazała obecność pirokse-
nów i amfiboli analogicznych do występujących
w sillu. Tłumaczy się to procesem dezagregacji
w warunkach podmorskich, sam sill zaś uznano
za nieco młodszy od górnych łupków (walanżyn
— hoteryw). Skały magmowe z utworów dolnoba-
deńskich uważa się za bloki tektoniczne lub se-
dymentacyjne (NOWAK, 1973).

Wulkanizm ekstensyjny w basenie cieszyń-
skim miał prawdopodobnie polifazowy charakter.
Czas jego trwania mógł rozciągać się od walanży-
nu po barem/apt i był związany z powstawaniem
systemu izolowanych, pionowych szczelin, które
tworzyły się w osiowych partiach basenu. Kulmi-
nacja aktywności wulkanicznej w tym zbiorniku
nastąpiła w okresie barrem — apt, kiedy był on
w pełni rozwiniętym basenem o głębokości rzędu
3000—4000 m.

Porównanie danych geochemicznych pozwoliło
na stwierdzenie dużego podobieństwa chemizmu
mezozoicznych skał wulkanicznych Śląska Cie-
szyńskiego, Centralnych Karpat Zachodnich
i Karpat Wschodnich (SPIŠIAK, BALOGH, 2002).
Jest on również analogiczny do wulkanizmu wy-
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stępującego w wielu rejonach zachodniej Europy,
związanego z procesem otwierania się północne-
go Atlantyku (np. AZAMBRE et al., 1992). Analiza
danych geochemicznych wskazuje na płaszcz
typu HIMU (DOSTAL, OWEN, 1998) jako rejon
źródłowy magm macierzystych.

1.4. Zagadnienie klasyfikacji skał
cieszyńskiej prowincji magmowej

Do głównych rodzajów skał występujących na
terenie Śląska Cieszyńskiego należą cieszynity.
Termin „cieszynity” wprowadził L. HOHENEGGER

(1861), na określenie wszystkich rodzajów skał
magmowych występujących we fliszu karpackim
Śląska i Moraw. G. TSCHERMAK (1866) skały boga-
te w oliwin nazwał pikrytem, zachowując nazwę
cieszynit dla ich bezoliwinowych, gruboziarni-
stych odmian. H. ROSENBUSCH (1887) zdefiniował
cieszynity jako odmiany teralitów i esseksytów
zawierających analcym. Określenie to stało się
podstawą wielu systemów klasyfikacyjnych skał
tego regionu (PACÁK, 1926; SMULIKOWSKI, 1929,
1930, 1980; MAHMOOD, 1973; ŠMID, 1978; KUDĚ-

LÁSKOVÁ, 1987; HOVORKA, SPIŠIAK, 1988). O. PACÁK

(1926) zbudował swą klasyfikację, opierając się
na terminach pikryt i cieszynit, używając dla
skał o składach pośrednich nazwy „pikryt cieszy-
nitowy”. W pozostałych klasyfikacjach wprowa-
dzano dodatkowe terminy — diabaz dla skał ubo-
gich w analcym oraz lamprofir (monchikit)
w przypadku skał budujących cienkie sille (SMU-

LIKOWSKI, 1929, 1930). W klasyfikacji, której au-
torami byli D. HOVORKA i J. SPIŠIAK (1988), wyróż-
niono: pikryty, bazalty, cieszynity i monchikity.
Z kolei J. DOSTAL i J.V. OWEN (1998) zbiorowo
określili wszystkie skały terminem maficznych
lamprofirów, bez próby ich dokładniejszej defini-
cji. Podobne podejście wykazali A. LUCIŃSKA-ANCZ-

KIEWICZ et al. (2002).
W większości prac poświęconych skałom mag-

mowym Śląska Cieszyńskiego i Moraw stosowa-
na jest klasyfikacja K. SMULIKOWSKIEGO (1929,
1930, 1980). Według tego autora, cieszynity to
mezotypowe skały, których punkty projekcyjne
mieszczą się na polach 13 i 14 diagramu QAPF,
tj. teralitów i esseksytów, stanowiąc ich odmiany,

w których głównym skalenoidem jest pierwotny,
magmowy analcym. Badania strukturalne tego
minerału (KAPUSTA, WŁODYKA, 1997) oraz obec-
nych w nim inkluzji fluidalnych (WŁODYKA,
KOZŁOWSKI, 1997) wykazały, że wszystkie formy
występowania tego minerału to analcymy wtórne,
hydrotermalne (tzw. H-typ analcymu). Badania
nad procesami przeobrażeń skaleni (WŁODYKA,
2001) pozwoliły ustalić, że w pierwszym, wyso-
kotemperaturowym etapie podlegały one proceso-
wi adularyzacji i albityzacji, natomiast w drugim
— analcymizacji (T < 200°C). Zatem nefelin i so-
dalit są w tych skałach pierwotnymi skalenoi-
dami.

K. SMULIKOWSKI (1929, 1930) w swej klasyfika-
cji, w grupie skał melanokratycznych, wydzielił
podgrupę alkalicznych lamprofirów, opierając się
na kryterium formy (cienkie sille, o grubości od
kilku metrów do ok. 1 dm) oraz struktury
(struktura porfirowa, kryptokrystaliczne lub
szkliste tło skalne). Ten sam autor stwierdził jed-
nocześnie, że skład chemiczny lamprofirów nie
różni się od cieszynitów, lecz szybsze chłodzenie,
w związku z mniejszą masą intruzji, doprowa-
dziło do innej struktury. Analiza materiałów
wiertniczych pokazała, że skały zdefiniowane
jako lamprofiry (kryterium strukturalne) tworzą
sille, których zróżnicowanie miąższości jest ana-
logiczne do pozostałych rodzajów skał (np.
w otworze Kaczyce 13 miąższość sillu wynosiła
15 m, w otworze Cieszyn 2 — 10 m, w otworze
Cieszyn 10 — 5 m, w otworze Dębowiec 43 zaś —
8,5 m i 3 m). Analiza kryterium strukturalnego
wykazała, że ich „szkliste” tło skalne to efekt
bardzo intensywnego procesu analcymizacji ska-
leni, których fragmenty zawsze były w nim obec-
ne, zatem jest to pozorna, wtórna struktura por-
firowa. Analcym jest tylko jednym z produktów
zeolityzacji skaleni, z których autor udokumento-
wał ponadto obecność: natrolitu, mezolitu, thom-
sonitu, heulandytu i harmotomu.

Większość silli występuje w łupkach cieszyń-
skich górnych, które w okresie kulminacji ak-
tywności wulkanicznej (barrem — apt) stanowiły
prawdopodobnie poziom osadów miękkich basenu
śląskiego (z gęstością niższą od 1,5 g/cm3).
Wznosząca się wzdłuż pionowych szczelin cen-
tralnych partii tego zbiornika magma mogła
zmienić kierunek rozprzestrzeniania się na po-
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ziomy, jeżeli jej ciśnienie było większe od ciśnie-
nia nadkładu, powiększonego o wytrzymałość
osadów na ścinanie. Takie warunki wytrzy-
małościowe były spełnione głównie w górnych
łupkach. Ponieważ magma intrudowała w nie na
różnych poziomach, łącznie z tworzeniem law po-
duszkowych, reżim ich chłodzenia był bardzo
zmienny. Jego miarą jest miąższość stref prze-
chłodzenia silli, która wahała się od ok. 20 cm
w sillach o grubości 20—30 m do ok. 1—2 cm
w sillach cienkich (rys. 2e, f). W niektórych przy-
padkach 3/4 profilu sillu należałoby określić ter-
minem lamprofir (według kryterium struktury),
a pozostałą część nazwać cieszynitem. Kryterium
formy i struktury jest niewystarczające, chemicz-
nie i mineralogicznie skały te nie różnią się od
cieszynitów, dlatego też zdaniem autora używa-
nie terminu lamprofir (monchikit) w odniesieniu
do badanych skał wydaje się zbyteczne. Również
J. SPIŠIAK i D. HOVORKA (2004) nie zalecają stoso-
wania terminu lamprofir, zwłaszcza dla całej pro-
wincji, jak uczynili to J. DOSTAL i J.V. OWEN

(1998) oraz A. LUCIŃSKA-ANCZKIEWICZ et al. (2002).
Korzystając z dostępnego zbioru analiz che-

micznych skał magmowych występujących na
Śląsku Cieszyńskim i Morawach (120 analiz: 50

własnych, 70 literaturowych), przeliczonych na
normatywny skład mineralny metodą CIPW,
sporządzono wiele diagramów klasyfikacyjnych.
Ponieważ skały te cechuje duży udział Al2O3,
istotny jest mechanizm jego bilansowania. Przed-
stawia go diagram F. DEBONA i P. LE FORTA

(1983), na którym widoczne są trzy grupy skał
(rys. 3); ich punkty projekcyjne występują odpo-
wiednio na polach IV i V jego metaaluminowej
części. W skałach bogatych w oliwin (I grupa —
pikryty) dominują flogopit i kaersutyt, przy
podrzędnym udziale diopsydu. W skałach z nie-
wielkim udziałem oliwinu (II grupa — określona
generalnym terminem „cieszynity”) przeważa
subkrzemowy diopsyd, a wyraźnie mniejsze
udziały mają kaersutyt/biotyt. Grupa trzecia to
syenity, tworzące żyłowe ciała w stropowych par-
tiach silli skał grupy II, których punkty projek-
cyjne leżące na polach IV i V znajdują się w po-
bliżu granicy składów metaaluminowych i peralu-
minowych.

Z zastosowania diagramu QAPF dla skał plu-
tonicznych (rys. 4, trójkąt APF), diagramu kla-
syfikacyjnego dla skał ultramaficznych (trójkąt
Ol-Px-Hbl) oraz diagramu E.A.K. MIDDLEMOSTA

(1985) (rys. 5) wynika, że punkty projekcyjne
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Rys. 3. Diagram klasyfikacyjny (DEBON, LE FORT, 1983) z wi-
docznymi trzema grupami skał cieszyńskiej prowincji mag-
mowej, których punkty projekcyjne występują na polach IV
i V metaaluminowej części diagramu. Składy peraluminowe:
I — muskowit > biotyt, II — biotyt > muskowit, III — bio-
tyt ±amfibol. Składy metaaluminowe: IV — biotyt, amfibol,
±piroksen, V — klinopiroksen, ±amfibol, ±biotyt, VI —
rzadkie asocjacje mineralne (wykorzystano własne oraz lite-
raturowe analizy chemiczne skał)

Rys. 4. Projekcja skał cieszyńskiej prowincji magmowej
w trójkącie APF, będącym częścią składową podwójnego
trójkąta QAPF schematu klasyfikacyjnego IUGS dla skał
głębinowych (wykorzystano własne oraz literaturowe analizy
chemiczne skał)



skał badanego regionu mieszczą się na polach
piroksenowo-horblendowego perydotytu, foidowe-
go, foidonośnego gabra i monzogabra (skały ul-
tramaficzne, melano- i mezokratyczne) oraz fo-
idowego syenitu i monzosyenitu (skały leukokra-
tyczne). Grupę skał (rys. 5) określaną przez
K. Smulikowskiego jako diabazy reprezentują
punkty projekcyjne, które mieszczą się na polach
gabra i monzodiorytu na diagramie E.A.K. MIDD-

LEMOSTA (1985) (na diagramie QAPF występują
na polach 9 i 10). Ich składy wykazują niewielką
ilość normatywnego Q, osiągając stan nasycenia
SiO2.

Z zastosowania klasyfikacji TAS wynika, że
dla ich wylewnych form winniśmy używać takich
terminów, jak: pikryt, tefryt/bazanit, fonotefryt,
tefryfonolit i fonolit, jak również trachybazalt
i bazalt. W skałach wulkanicznych (HARANGI,
1994), będących wiekowym i chemicznym odpo-
wiednikiem skał Śląska Cieszyńskiego i Moraw,
występujących w górach Mecsek (południowe
Węgry) również wyróżniono dwie grupy skał: ba-
zanity — fonotefryty, oraz bazanity — alkaliczne
bazalty. Zastosowanie klasyfikacji H. De La Ro-
che’a et al. (1980) dla skał intruzywnych także
wykazywało dwudzielność badanej serii skalnej.

Punkty projekcyjne cieszynitów mieszczą się na
polach teralitu i esseksytu, a określanych przez
K. Smulikowskiego jako monchikity wypadają
częściowo na polach ultramafitów i teralitu, leżąc
generalnie w pobliżu granicy tych dwóch pól.

Ponieważ rozpatrywane skały wchodzą
w skład jednego subwulkanicznego kompleksu,
gdzie formą dominującą są sille, stąd generalnie
przy opisie tych skał zamiast gabro możemy uży-
wać terminu doleryt. Z prezentowanych diagra-
mów klasyfikacyjnych wynika, że w cieszyńskiej
prowincji magmowej dominują doleryty alkalicz-
ne, natomiast ich subalkaliczne formy są rzad-
sze. Aby przy ich klasyfikacji odnieść się do ter-
minologii, z której korzysta się w klasycznych
odsłonięciach w świecie, posłużono się przy-
kładem Shiant Isles Main Sill (GIBB, HENDERSON,
2006), gdzie w obrębie rozwarstwionego sillu
o miąższości ∼165 m obserwuje się zarówno po-
ziomy cieszynitów, jak i pikrytu. Na trójkącie
Ol-Pl-Di naniesiono składy skał obecnych na
Śląsku Cieszyńskim, natomiast kierunek ewolucji
w obrębie Shiant Isles Main Sill obrazuje strzałka
(rys. 6). Istotna różnica pomiędzy obu trendami
polega na tym, że sill ze Szkocji ewoluuje do
punktu eutektyku potrójnego układu Fo-Di-An dla
P = 5 kbar (GIBB, HENDERSON, 2006), natomiast
w przypadku skał cieszyńskich punkty projekcyj-
ne analiz skupione są wokół eutektyku potrójne-
go dla P = 1 atm. W klasyfikacji skał sillu ze
Szkocji F.G.F. Gibb i C.M.B Henderson używają
terminów: cieszynit, krynanit, pikrodoleryt i pi-
kryt.

W klasyfikacji skał cieszyńskich autor pro-
ponuje stosowanie takich terminów, jak: pikryt,
pikrocieszynit, cieszynit i syenit (rys. 6, tabela
1). Jest pewna niekonsekwencja w sugerowanej
nomenklaturze, terminu pikryt bowiem należy
używać w odniesieniu do skał wylewnych. Win-
niśmy zatem posłużyć się terminem perydotyt,
jednakże ze względu na tradycję, podobnie jak
uczynili to F.G.F. Gibb i C.M.B. Henderson, pro-
ponuje się pozostanie przy historycznym termi-
nie Tschermaka. Wśród cieszynitów mezokra-
tycznych możemy wyróżnić odmiany alkaliczne
(z normatywnym nefelinem), z punktami projek-
cyjnymi leżącymi na polu pierwotnej krystalizacji
diopsydu, oraz subalkaliczne (odpowiednik kry-
nanitu, z normatywnym kwarcem), których punk-
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Rys. 5. Projekcja skał regionu śląsko-morawskiego na dia-
gramie klasyfikacyjnym (MIDDLEMOST, 1985) dla skał głębi-
nowych (wykorzystano własne oraz literaturowe analizy
chemiczne skał)



ty rozciągają się wzdłuż linii kotektycznej oliwin
— plagioklaz. Dla cieszynitów melanokratycznych
sugeruje się termin klinopiroksenowy cieszynit
lub cieszynit maficzny. Cechą charakterystyczną,
wyróżniającą subalkaliczne odmiany cieszynitów,
jest obecność struktury diabazowej.

W przypadku wysokiej aktywności Si (magmy
toleitowe) współkrystalizują dwa pirokseny —
wysoko- i niskowapniowe. Niska aktywność Si
w alkaliczno-zasadowym stopie sprzyja krystali-
zacji pojedynczych Ca-piroksenów; im są one bar-
dziej alkaliczne i niedosycone w krzemionkę, tym
skład Ca-piroksenu jest bardziej zbliżony do sze-
regu diopsyd — hedenbergit. Jeżeli w takim sto-
pie plagioklaz krystalizuje przed Ca-piroksenem
(struktura diabazowa), to zubożając stop w Ca,
powoduje przesunięcie składu piroksenu na pole
augitu (GIBB, 1973). Taka sytuacja występuje
w Shiant Isles Sill, dlatego też punkty projekcyj-
ne ich analiz (na rys. 6, strzałka) leżą bliżej
boku Ol-Pl trójkąta Ol-Di-Pl oraz w sillach cie-
szynitów subalkalicznych ze Śląska Cieszyńskie-
go, stąd duże podobieństwo chemiczne ich skła-
dów.

Pikryty to skały ultramaficzne (rys. 7g, h) po-
zbawione składników jasnych, gdzie minerałami

dominującymi są: oliwiny (20—50 %obj.), flogopit,
amfibole, pirokseny (> 20%), Cr-spinele (> 3%),
apatyt (> 2%), perowskit (1,2 %obj.) (sill pikrytu
z Międzyrzecza Górnego). Cechą charaktery-
styczną pikrytów cieszyńskich jest duży udział faz
uwodnionych (< 20 %obj.), co w skrajnym przy-
padku prowadzi do składów glimmerytów (pikryty
wybitnie wzbogacone w flogopit). Dla większości
silli udział oliwinu zawierał się w przedziale
20—35% (jego maksimum wynosiło 43—52 %obj.).
Zgodnie z definicją M.J. LE BASA (2000), w zbiorze
badanych pikrytów można wydzielić grupę mejme-
czytów [MgO > 18%, 30% < SiO2 < 52%, (Na2O
+ K2O) < 2%, TiO2 > 1 %wag.). W badanych pi-
krytach Σ(Na2O, K2O) zmienia się w przedziale
0,96—3,33 %wag., spełnia więc kryterium klasyfi-
kacyjne dla pikrytu (LE BAS, 2000) [(Na2O + K2O)
< 3 %wag.]. Udział MgO zmienia się w nich w za-
kresie 13,1—27,2%, SiO2: 36,3—41,6%, natomiast
TiO2: 1,2—3,8 %wag.

Pikrocieszynity (rys. 7f) to skały melanokra-
tyczne o mniejszych ilościach oliwinu (> 15
%obj.). Oprócz amfiboli (> 15%), flogopitu
(> 25%), piroksenów (> 40%), Ti-magnetytu
(> 6%) i apatytu (> 2,3%), pojawiają się skale-
nie, których udział nie przekracza 20—30 %obj.
Punkty projekcyjne analiz tych skał mieszczą się
w pobliżu granicy pól perydotytu i foidowego
gabra (rys. 5). Tak więc termin ten obejmuje
skały nazwane przez K. Smulikowskiego oliwino-
wymi lamprofirami (monchikitami). Zawartość
MgO wahała się w nich w przedziale 12,5—7,5%,
SiO2: 37,8—44,5 %wag. Dla większości analiz
K2O/Na2O > 1, osiąga wartości do 4,3.

W alkalicznych skałach wulkanicznych obec-
ność leucytu uważa się za wskaźnik ich potaso-
wego charakteru. W ich odpowiednikach głębino-
wych wskaźnikiem tym są flogopity i alkaliczne
skalenie. Takie cechy wykazują badane pikryty
i pikrocieszynity; w tych ostatnich dominującym
składnikiem jasnym są Na-K skalenie, natomiast
w składzie uwodnionych minerałów maficznych
przeważają flogopity. Ponieważ pikryty reprezen-
tują najbardziej prymitywne stopy tej prowincji,
ich potasowy charakter może wskazywać, że wy-
tapiane były z materiału płaszcza bogatego
w fazy uwodnione.

Cieszynity (rys. 7a, b) spotykane na terenie
Śląska Cieszyńskiego i Moraw są pozbawione oli-
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Rys. 6. Projekcja skał magmowych regionu śląsko-moraw-
skiego na trójkącie Ol-Pl-Di, na którym naniesiono punkt
eutektyku potrójnego układu dla P = 1 atm oraz granice pól
pierwotnej krystalizacji oliwinu, diopsydu i plagioklazu.
Strzałką oznaczono kierunek ewolucji skał w Shiant Isles
Main Sill (GIBB, HENDERSON, 2006); wykorzystano własne
oraz literaturowe analizy chemiczne skał

3 — Ewolucja...
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Rys. 7a. Cieszynit maficzny obecny w stropowych oraz spągowych partiach silli cieszynitowych. Miąższość poziomu tych cie-
szynitów na ogół nie przekracza 2 m, obserwuje się jej asymetrię, poziomy stropowe są cieńsze od spągowych; b. Cieszynit
gruboziarnisty z centralnych partii sillu; c. Fragment żyły syenitu wnikającej w strefę przechłodzenia (1) sillu w Puńcowie,
w której bardzo licznie występują długie (do 2 cm), igłowe kryształy kaersutytu (strzałka), wykazujące cechy budowy szkiele-
towej; d. Kontakt średnioziarnistego cieszynitu z żyłą syenitu drobnoziarnistego typu 2; e. Fragment gruboziarnistego cieszy-
nitu subalkalicznego z sillu w Boguszowicach; f. Pikrocieszynit z sillu w otworze wiertniczym Cieszyn 10; g, h. Przykłady
skał pikrytowych z regionu śląsko-morawskiego; w pikrycie z Boguszowic (g) dominują duże kryształy kaersutytu (strzałka),
zamykające poikilitowo kryształy oliwinu. W drugim przypadku (h) pikrytu z Międzyrzecza strzałką zaznaczono obecność
ksenokryształów oliwinu i Cr-diopsydu, licznie występujących w tym sillu



winu; jedynie w brzeżnych partiach silli spotyka
się niewielkie udziały fenokryształów tego mine-
rału. W pionowych profilach silli cieszynitów al-
kalicznych obserwuje się ciągłe zmiany struktu-
ralne oraz proporcji udziałów składników jasnych
i maficznych, które mogą stać się podstawą wy-
dzielenia ich odmian (rys. 2g). Generalnie wskaź-
nik ich barwy zawiera się w przedziale 30—80%;
terminem cieszynity maficzne (klinopiroksenowe)
określane są ich odmiany o M > 60% (rys. 2g,
7a). Opierając się na relacjach skaleni (SMULIKOW-

SKI, 1980), możemy wyróżnić: cieszynity teralito-
we (plag. > sk. alkal.), cieszynity esseksytowe
(plag. ≥ sk. alkal., nefelin) i monzonitowe (sk.
alkal. > plag., nefelin). W cieszynitach teralito-
wych udział Ca-piroksenu dominuje nad amfibo-
lem, z kolei w odmianach monzonitowych — nad
biotytem. Udział faz uwodnionych w obu wymie-
nionych cieszynitach jest niższy od 20 %obj.
W żyłach syenitów alkalicznych wskaźnik barwy
nie przekracza 15%; spotykano żyły, w których
przeważały pirokseny, jak również ich odmiany
amfibolowe. Przy tak przyjętym podziale cieszyni-
tów skały nazywane przez K. Smulikowskiego
bezoliwinowymi lamprofirami odpowiadają termi-
nowi cieszynit maficzny. Jak wynika z diagramu
APF (rys. 3), proces frakcjonalnej krystalizacji
w sillach cieszynitów alkalicznych prowadzi do
ewolucji ich składu od foidonośnego przez foido-
we gabro, monzogabro i monzosyenit do składu
foidowych syenitów nefelinowych (rys. 7c, d). Dla
silli cieszynitów subalkalicznych charakterystycz-
na jest podobna tendencja ewolucji ich składu,
jednakże bez udziału skaleniowca. W cieszyni-

tach subalkalicznych udział plagioklazów waha
się w przedziale 46—55%, piroksenu w granicach
18—30%, biotytu i amfiboli — < 10%, Ti-magne-
tytu — < 8%, oraz apatytu — < 2 %obj. W cie-
szynitach alkalicznych udział SiO2 zmienia się
w zakresie 37,2—47,2% (MgO: 10,5—2,6%), nato-
miast w cieszynitach subalkalicznych: 43,3—
50,3% (MgO: 8,3—4,7 %wag.). Dla syenitów z sil-
li cieszynitów teralitowych dane te przedstawiają
się następująco: SiO2 — 46,7—51,9%, MgO —
3,0—0,2 %wag. Zaprezentowany schemat klasyfi-
kacji skał cieszyńskiej prowincji magmowej ze-
stawiono w postaci tabeli 1.

Typowy profil sillu cieszynitowego wykazu-
jącego warstwowanie ukryte zamieszczono na
rys. 2g. Możemy w nim wyróżnić strefę prze-
chłodzenia, poziom cieszynitów maficznych (rys.
7a) oraz mezokratycznych (rys. 7b) wraz z ży-
łami syenitów. Wśród tych ostatnich wyodrębnio-
no odmianę syenitów gruboziarnistych (rys. 7c)
oraz drobnoziarnistych (rys. 7d). Syenity drobno-
ziarniste mogą również stanowić wypełnienie
ocelli (rys. 8a, b). W profilu silli wyróżniono
dwie formy przestrzennego występowania syeni-
tów: nieregularne, spłaszczone, występujące na
jednym poziomie sillu, głównie w jego partiach
stropowych (1) oraz tnących żył, biegnących od
centrum sillu ku jego partiom peryferycznym (2)
(rys. 2g, 8d). W profilu sillu możemy dostrzec
asymetrię rozkładu poszczególnych poziomów, co
jest związane z asymetryczną wymianą ciepła ze
skałą ościenną (ilość ciepła oddawana przez
powierzchnię stropową przeważa nad oddawa-
ną przez powierzchnię spągową). Konsekwencją
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Tabela 1. Klasyfikacja skał cieszyńskiej prowincji magmowej

Skalenie Foidy Minerały maficzne Wskaźnik barwy (M)
Składy Nazwa skały

— — Ol ≥ Flog, Kaer, Di ultramaficzne pikryt

Or > Pl — Di ≥ Flog, Kaer > Ol melanokratyczne pikrocieszynit

Pl > Or — Di > Kaer, Bi± cieszynit maficzny

Pl > Or — Di > Bi, Kaer mezokratyczne cieszynit subalkaliczny*

Pl > Or Sk > Foid Di > Kaer cieszynit teralitowy**

Or ≥ Pl Sk > Foid Di > Bi cieszynit esseksytowy**
cieszynit monzonitowy**

Or >> Pl Sk > Foid Hed > Fe-kaer, Ann leukokratyczne syenit

** Zawierają normatywny kwarc.
** Należą do grupy cieszynitów alkalicznych.

3*
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Rys. 8a, b. Ocellarne formy syenitu z sillu cieszynitu teralitowego w Rudowie, pochodzące z jego brzeżnych (a) oraz central-
nych partii (b); c. Fragment silnie zdefragmentowanej strefy przechłodzenia sillu cieszynitu teralitowego z Puńcowa. Powstały
system szczelin został zabliźniony żyłkami sjenitu; d. Fragment żyłki syenitu drobnoziarnistego (typ 2) tnącej poziomy śred-
nio- i gruboziarnistych cieszynitów stropowej partii sillu w Boguszowicach. Występujące w niej igiełkowe skupienia mikroli-
tów hedenbergitu i kaersutytu (strzałka), w formie symetrycznych pasów przedzielonych leukokratyczną strefą w jej centrum,
zostały wywołane dyferencjacją przepływową; e. Żyła drobnoziarnistego syenitu typu 2 ze spągowej partii sillu cieszynitu tera-
litowego z Puńcowa. Iniekcja resztkowych stopów syenitowych w brzeżne partie sillu wywołała defragmentację strefy prze-
chłodzenia (1) oraz skały ościennej (2); f. W strefie przechłodzenia (1) sillu z Puńcowa, zawierającej liczne fragmenty skał
ościennych (2), występują fenokryształy sektorowych piroksenów (strzałka) prezentowanych na rys. 29c; g, h. Przykłady
migdałowców z pogazowymi pustkami wypełnionymi chlorytem, wyścielającym ich ściany, oraz kalcytem i analcymem w cen-
tralnych partiach. W pierwszym przykładzie (g), pochodzącym z otworu Dębowiec 43, obserwujemy kontakt strefy silnie prze-
chłodzonego cieszynitu subalkalicznego z niezmienionym łupkiem cieszyńskim



tego jest łączenie się stropowych i spągowych
płaskich frontów krystalizacji w stropowych par-
tiach silli. Proces konsolidacji występujących
w cieszyńskiej prowincji magmowej silli możemy
opisać modelem konwekcyjno-kumulacyjnym (JA-

ROSEVSKIJ, 1988).
W strefach przechłodzenia silli (rys. 8f) spoty-

kano często fazy mineralne krystalizujące przed
iniekcją magm w osady zbiornika śląskiego. Z se-
paracją składników lotnych stopów (rys. 8g, h),
powszechnie obecną w warunkach facji subwul-
kanicznej, związany był proces defragmentacji
faz mineralnych oraz marginalnych (stref prze-
chłodzenia) silli (rys. 8c, e, f). W powstających
w wyniku dekompresji układu szczelinach, bie-
gnących poprzecznie do powierzchni stropowych
silli, obserwowano efekty nukleacji faz pirokse-
nowych i amfibolowych w warunkach dużego
przechłodzenia (rys. 8d).

W badanych skałach dominują struktury pani-
diomorfo- i hipidiomorfoziarnista. Regułą jest, że
minerały maficzne wykazują pełny idiomorfizm
wobec składników jasnych. W przypadku drugiej
(subalkalicznej), rozpoznanej na terenie cieszyń-
skiej prowincji magmowej, serii skalnej relacje
między wymienionymi składnikami mają charak-
ter odwrotny; w skałach tych występuje struktu-
ra diabazowa. W ich składzie normatywnym,
przy wzroście zawartości SiO2, pojawia się kwarc
oraz hipersten. Wydaje się zatem logiczne, aby
używany przez K. Smulikowskiego termin diabaz
zastąpić terminem cieszynit subalkaliczny (rys.
7e), co czyni nomenklaturę tych skał bardziej
spójną i przejrzystą.

Do pierwszych minerałów krystalizujących
w badanych intruzjach należą oliwin i Cr-spinele,
po których krystalizują pirokseny ⇒ amfibo-
le/K-miki, apatyt i Ti-magnetyty. Minerały te
tworzą zwarty szkielet ziarnowy wypełniony sto-
pem interstycjalnym, z którego w drugim etapie
krystalizują skalenie (plagioklaz ⇒ skaleń alka-
liczny). Skaleń alkaliczny dominuje w syenitach,
gdzie zawsze jest allotrimorficzny w stosunku do
nefelinu. Obserwowane duże zróżnicowanie wiel-
kości ziaren minerałów pomiędzy poszczególnymi
sillami, jak również w ich profilach pionowych,
wskazuje na różnorodność krzywych studzenia
tych silli.

1.5. Mechanizm powstawania
budowy sektorowej kryształów

W trakcie krystalizacji, przy niewielkim prze-
chłodzeniu stopu, czynniki kinetyczne związane
z elementarnymi procesami (reakcjami) na po-
wierzchni wzrostowej kryształu kontrolują szyb-
kość jego wzrostu (KIRKPATRICK, 1975). Powstają
wówczas kryształy ścianowe. W warunkach wy-
sokiego przechłodzenia procesy dyfuzji w war-
stwie granicznej stopu kontrolują wzrost krysz-
tałów, przyczyniając się do powstawania ich
nieścianowych form ze sferolityczną lub dendry-
tyczną morfologią. Badania nad diopsydami (KIR-

KPATRICK, 1974) pokazały, że kinetyka procesów
powierzchniowych jest czynnikiem kontrolującym
szybkość wzrostu Ca-piroksenów przez mecha-
nizm wzrostu warstwowego z dwuwymiarowym
zarodkowaniem.

W analizowanych skałach cieszyńskiej prowin-
cji magmowej bardzo popularnym zjawiskiem jest
sektorowa budowa kryształów (rys. 9, 10). Jest
ona charakterystyczna dla subkrzemowych diop-
sydów, kaersutytów, flogopitów, tytanitów oraz
skaleni. Mechanizm tego zjawiska był przedmio-
tem licznych badań. S.C. SCHWANDT i A.G. MCKAY
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Rys. 9. Schemat budowy sektorowej piroksenów; indywidual-
ne kryształy składają się z piramid wzrostu, których pod-
stawą są ściany kryształu, wierzchołkiem zaś — jego środek
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Rys. 10. Przekrój automorficznego, sektorowego kryształu subkrzemowego diopsydu płaszczyzną (010), przechodzącą przez
jego środek (obraz elektronów wstecznie rozproszonych BSE oraz mapy rozmieszczenia pierwiastków). Przekrój (010) ujaw-
nia obecność czterech sektorów, tzw. piramid wzrostu. Widoczna na rozkładach powierzchniowych wewnętrzna niejednorod-
ność kryształu wynika ze zdolności poszczególnych ścian do adsorbowania odmiennych domieszek. W przekroju (010) obecne
są dwa sektory ostrokątne, odpowiadające wzrostowi kryształu według ścian (111), tzw. piramidzie wzrostu (111), oraz dwa
sektory rozwartokątne, oparte na ścianach pasa słupowego (100, 110, 010). Sektory ostrokątne, wzbogacone w Si i Mg, pod
względem składu są najbardziej podobne do czystego diopsydu. Sektory rozwartokątne, wzbogacone w Al, Ti, Fe3+, Cr, wyka-
zują wysoki udział molekuł Tschermaka. Z rozkładu Si i Al wynika, że w końcowych etapach wzrostu kryształu zanikało
zróżnicowanie sektorów oraz zachodziło ujednolicenie ich składu



(2006) dokonali podsumowania proponowanych
w literaturze mechanizmów powstania sektoro-
wej budowy kryształów. Zalicza się do nich:
1) przechłodzenie stopu sprzyjające wbudowy-
waniu domieszkowych kationów przez złożone,
elektrycznie skompensowane podstawienia
Tschermaka; 2) preferencyjną adsorpcję pier-
wiastków na określonych ścianach wzrostu
kryształu; 3) wywołane czynnikami kinetycznymi
wzbogacenie i zubożenie pierwiastków na granicy
kryształ/stop w połączeniu z dyfuzyjnymi barie-
rami transportu w warstwie granicznej; 4) od-
mienne mechanizmy wzrostu każdej ściany, wyni-
kające z ich indywidualnych struktur (topografii)
powierzchniowych; 5) krystalochemiczną charak-
terystykę danej pozycji strukturalnej w krysztale,
która zdolna jest do akomodacji określonych ka-
tionów. Z analizy danych literaturowych wynika,
że preferowany jest model warstwy adsorpcyjnej
odnoszący się do mechanizmu (2).

W pracach E. DOWTY’EGO (1976), Y. NAKAMURY

(1973), S.L. HOLISTERA, J.A. GANCARZA (1971) za-
warte są elementy modelu adsorpcyjnego, sekto-
rowego wzrostu Ti-augitów. Zakłada się w nim
warstwowy wzrost kryształu, gdzie na po-
wierzchni wzrostowej, pomiędzy poruszającymi
się stopniami, przebiega adsorpcyjno-desorpcyjna
wymiana elementów budujących ścianę (atomów,
jonów, cząsteczek) ze stopem krzemianowym
oraz powierzchniowa dyfuzja tychże elementów
do stopni lub załamań. Grubość warstwy adsorp-
cyjnej (5—10 Å) odpowiada wielkości stopnia
ściany wzrostowej. Postuluje się lokalną równo-
wagę warstwy adsorpcyjnej ze środowiskiem
wzrostu oraz jej brak między wnętrzem kryształu
a środowiskiem wzrostu. Powstanie budowy sek-
torowej kryształu wymaga działania mechanizmu
różnicującego poszczególne ściany wzrostu pod
względem liczby zaadsorbowanych, obcych danej
strukturze kationów. W tym celu Y. NAKAMURA

(1973) wprowadził pojęcie protopozycji (nie
w pełni wykształconych) krystalograficznych, ak-
tywnych na powierzchniach wzrostu kryształu,
które w porównaniu z normalną pozycją krysta-
lograficzną wewnątrz kryształu mają nieobsa-
dzoną drugą, a czasami również pierwszą sferę
koordynacyjną. Analiza geometrycznej elastycz-
ności protopozycji M(1) i M(2) na ścianach wzro-
stu Ca-piroksenów pokazała, że geometria proto-

pozycji na ścianie (100) wykazuje największe od-
chylenie od geometrii rzeczywistych pozycji M(1)
i M(2). Wynika z tego, że skład sektora po-
wstającego w wyniku wzrostu ściany (100) może
różnić się od składu równowagowego w stopniu
największym w stosunku do pozostałych ścian
Ca-piroksenów. Zdaniem E. DOWTY’EGO (1976),
kationami, które jako domieszki mają największe
szanse na wbudowanie w pozycję M(2) na ścianie
(100), są te o dużym ładunku oraz małym pro-
mieniu jonowym. Ich wbudowanie wymaga
spełnienia zasady bilansu ładunku, która została
osiągnięta przez dodanie następnej warstwy ad-
sorpcyjnej. Warstwy te są akomodowane w struk-
turę kryształu przy szybkim jego wzroście, co za-
pobiega usunięciu domieszkowych kationów na
drodze dyfuzji. A. KOUCHI et al. (1983) w warun-
kach laboratoryjnych odtworzył budowę sekto-
rową piroksenów. Okazało się, że wielościenną
morfologię Ca-piroksenów można otrzymać przy
przechłodzeniu stopu nieprzekraczającym 25°C,
w warunkach wzrostu warstwowego.

W większości modeli budowy sektorowej za-
kłada się, że kationy domieszkowe są wbudowy-
wane w pozycje oktaedryczne M(1), M(2)
rosnących ścian, ich obecność zaś jest kompenso-
wana podstawieniem Si ⇔ Al w pozycji tetrae-
drycznej. Czynnikiem kontrolującym wzrost sek-
torów jest albo dyfuzja kationów domieszkowych
w warstwie granicznej stopu, albo kinetyka pro-
cesów (reakcji) powierzchniowych. Odmienną
propozycję zaprezentowali S.C. SCHWANDT i A.G.
MCKAY (2006), którzy twierdzą, że wzbogacenie
w domieszkowe kationy jest kontrolowane struk-
turą kryształu, podstawieniami w pozycji tetrae-
drycznej oraz w mniejszym stopniu dyfuzją Si
w warstwie granicznej stopu. W czasie szybkiego
wzrostu wbudowywanie Al w pozycję tetrae-
dryczną jest kompensowane domieszkowaniem
pozycji oktaedrycznych Cr, Ti, Fe3+ w celu zbilan-
sowania ładunku (podstawienia Tschermaka).
Również M.L.F. NASCIMENTO et al. (2004), przypi-
sując diopsydowi wzrost warstwowy z dyslokacją
śrubową, uważają, iż szybkość dyfuzji Si4+ i O2—

w warstwie granicznej stopu odgrywa rolę głów-
nego czynnika kontrolującego jego wzrost.

Zgodnie z modelem S.C. SCHWANDTA i A.G.
MCKAYA (2006), szybko rosnące ściany sektora
(001) wnikają w kolejne partie świeżego, homo-
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genicznego stopu z dużym udziałem Si, stąd sek-
tory te zawierają najmniejszą liczbę domieszko-
wych kationów. W warstwie granicznej stopu,
wokół sektorów słupowych, następuje wzbogace-
nie w Al, Ti, Cr, Fe3+ oraz niedosycenie w Si, co
wymusza inkorporację Al w pozycję T. Jest to
kompensowane podstawieniami Tschermaka
w pozycji M(2). Wyższy stopień wzbogacenia sek-
tora (010) kationami domieszkowymi w stosunku
do (100) wynika z równoległego do (100) ułoże-
nia warstw tetraedrycznych i oktaedrycznych,
które utrudnia kompensację ładunku w podsta-
wieniach Tschermaka, podczas gdy na ścianie
(010) występują one jednocześnie, co sprawia, że
proces ten jest łatwiejszy.

Z przeprowadzonych przez S.C. SCHWANDTA

i A.G. MCKAYA (2006) eksperymentów wynika, iż
wzrost ścian (001, 111) Ca-piroksenów zawie-
rających małą ilość domieszek jest najbardziej
stabilny termodynamicznie, stąd szybkość ich
wzrostu wzdłuż osi Z jest bardzo duża. Pozostałe
ściany (100, 110, 010), z dużą ilością domieszek,
wykazujące niższą stabilność rosną znacznie wol-
niej. Duży stopień przechłodzenia stopu nie jest
warunkiem koniecznym do powstawania budowy
sektorowej kryształów. Istotna jest rola składu
chemicznego stopu, tj. jego stan nasycenia Si,
oraz wielkość udziałów kationów Tschermaka.

Dla badanych subkrzemowych piroksenów ty-
powy jest następujący schemat wzbogacenia sek-
torów w domieszkowe kationy (Ti, Cr, Fe3+):
(100) ≅ (110) > (010) > (111) (rys. 10), który
nie odpowiada schematowi S.C. SCHWANDTA i A.G.
MCKAYA (2006). Głównym argumentem przema-
wiającym za ich schematem wzbogacenia jest jed-
noczesne występowanie na ścianie (010) naprze-
mianległych warstw tetraedryczno-oktaedrycz-
nych, ułatwiających kompensację ładunku
w podstawieniach Tschermaka. Argumentacja ta
przestaje być istotna, gdy przyjmiemy atomowo-
szorstki model frontu krystalizacji ścian wzboga-
conych w te kationy (CHERNOV, 1974). W przypad-
ku ich normalnego, ciągłego mechanizmu wzro-

stu (KIRKPATRICK, 1975) przyłączanie elementów
wzrostowych następowałoby w sposób ciągły
i nieuporządkowany na całej powierzchni atomo-
woszorstkiego frontu krystalizacji, przy zachowa-
niu warunków stateczności rozwoju płaskiego
frontu krystalizacji.

Jeżeli w trakcie krystalizacji stopu nie zosta-
nie spełnione kryterium trwałości, to płaski front
krystalizacji przestaje być stabilny i przekształca
się w front komórkowy lub komórkowo-dendry-
tyczny, a krystalizacja ma charakter kierunkowy.
Przyjmuje się trzy mechanizmy niestabilności:
1) statystyczne fluktuacje stężenia stopu na
płaskiej powierzchni granicznej, 2) statystyczne
fluktuacje na krawędziach i narożach powierzch-
ni wzrostowej, 3) niestabilność dyfuzyjną stopu
w skali makroskopowej (CHERNOV, 1974).

Makroskopowa niestabilność dyfuzyjna wystę-
puje wówczas, gdy obniżanie odstępu między
stopniami wzrostu nie potrafi już skompensować
lokalnego spadku przesycenia stopu. Doprowadza
to do wyhamowania oraz zatrzymania wzrostu
w obszarach niskiego przesycenia stopu w cen-
tralnych partiach rosnących ścian. Makroskopo-
wym wynikiem działania niestabilności dyfuzyj-
nej są kryształy lejkowate (hopper crystals).
W niektórych przypadkach tylko najszybciej
rosnące ściany kryształu mają lejkowaty kształt
(hopper-shaped), podczas gdy wolniej rosnące są
płaskie. Przykładem niestabilności dyfuzyjnej są
kryształy diopsydu z jaskółczymi zakończeniami
(swallow-tail terminations) (rys. 29b). Wystąpienie
statystycznej fluktuacji na krawędziach i na-
rożach powoduje powstawanie kryształów den-
drytowych. Ich obecność w skałach cieszyńskich
jest dość powszechna, zwłaszcza wśród apatytów,
skaleni i spineli. Utrata stateczności ścian
płaskich tych minerałów nastąpiła w końcowych
etapach ewolucji stopów rezydualnych, przy de-
kompresji układu związanej z oddzieleniem się
fazy gazowej. Przykłady takich minerałów poda-
no na rys. 165g, h, 167a, b — skalenie, Ti-magne-
ty, oraz 167h — apatyty.
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Z przedstawionych diagramów klasyfikacyj-
nych skał cieszyńskiej prowincji magmowej wy-
nika ich szeroki zakres zmian składu. Jest on
zapewne konsekwencją działania wielu proce-
sów, do których możemy zaliczyć m.in.: frakcjo-
nalną krystalizację (FC), parcjalne wytapianie
materiału płaszcza (PM), asymilację skorupową
(A) lub ich superpozycję, np. proces AFC. Głów-
nym celem pracy jest próba odpowiedzi na pyta-
nie, który z wymienionych wcześniej procesów
odgrywał podstawową rolę w procesie różnico-
wania się składu skał badanej prowincji magmo-
wej. Skupiono się na aspekcie mineralogicznym
problemu, odtwarzając pełny zakres ewolucji
składu chemicznego następujących głównych
faz:
1.  Piroksenów, amfiboli, K-mik i oliwinu, ze

szczególnym uwzględnieniem roli podstawień
krystalochemicznych za nie odpowiedzialnych.
Zamierzano nie tylko odtworzyć ewolucję tych
faz w trakcie krystalizacji in situ w poszcze-
gólnych rodzajach silli, lecz również poszuki-
wać przejawów ich polibarycznej krystalizacji,
przed iniekcją magm w osady basenu śląskie-
go. Przedmiotem zainteresowania były zatem
także kseno- i fenokryształy obecne w margi-
nalnych partiach silli. Skoncentrowano się
głównie na badaniu piroksenów i amfiboli,
jako głównych faz maficznych krystalizu-
jących in situ. Minerały te w porównaniu z fa-
zami jasnymi nie podlegały istotnym zmianom
wtórnym. W modelu adsorpcyjnego sektoro-
wego wzrostu Ti-piroksenów/amfiboli postulu-
je się lokalną równowagę warstwy adsorpcyj-
nej ze środowiskiem wzrostu (warstwą gra-
niczną stopu) oraz jej brak między wnętrzem

kryształu a środowiskiem wzrostu. Zdaniem
autora, jest to główny mechanizm frakcjonal-
nej krystalizacji faz maficznych podczas kry-
stalizacji in situ, stąd tak duże jego zaintere-
sowanie tymi fazami.

2.  Nefelinu, skaleni oraz innych faz jasnych kry-
stalizujących po fazach maficznych, których
zmiany składu są odpowiedzialne za charak-
ter chemiczny stopów rezydualnych. Analizo-
wano je również z tego względu, że praktycz-
nie brak jest jakichkolwiek literaturowych da-
nych analitycznych dotyczących zakresu
ewolucji tych minerałów. Ponieważ krystaliza-
cja faz odbywała się w specyficznych warun-
kach facji subwulkanicznej, gdzie należałoby
oczekiwać ucieczki składników lotnych stopu,
połączonej z dekompresją układu oraz proce-
sem defragmentacji faz mineralnych, wynikał
stąd kolejny cel pracy, a mianowicie

3.  Powiązanie morfologii badanych faz z warun-
kami krystalizacji w reżimie facji subwulka-
nicznej. Opierając się na informacjach uzyska-
nych w wyniku realizacji celów wyznaczonych
w punktach 1—3 oraz na kompilacji własnych
i literaturowych danych geochemicznych,
wspartych wynikami termobarometrycznymi,
podjęto próbę realizacji głównego zamysłu
pracy, jakim było

4.  Zbudowanie pełnego modelu petrogenetyczne-
go rozwoju magmatyzmu w zbiorniku cieszyń-
skim.
Przedstawione cele badawcze mają aspekt po-

znawczy i dotyczą klasycznej prowincji magmo-
wej, gdyż termin „cieszynit”, wprowadzony po
raz pierwszy przez L. Hoheneggera w 1861 r., zo-
stał zaakceptowany w światowej literaturze pe-
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trologicznej. Autor niniejszej pracy dokonał ana-
lizy danych literaturowych dotyczących całej pro-
wincji magmowej, tak więc przedkładana praca
jest również podsumowaniem badań nad cieszyń-
ską prowincją magmową.

Realizacja przedstawionych celów nie byłaby moż-
liwa bez pomocy wielu życzliwych osób. Chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali
mnie podczas pisania niniejszej pracy, udzielając
cennych rad i wskazówek. Dziękuję zatem Koleżan-
kom i Kolegom z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersy-
tetu Śląskiego — Paniom dr G. Bzowskiej, dr I. Galu-

skin, dr A. Gawędzie, mgr E. Teper, mgr K. Bana-
sik. Panom prof. J. Janeczkowi, prof. Ł. Karwow-
skiemu, dr. E. Galuskinowi, dr. E. Szełęgowi, dr.
A. Deditiusowi, dr. D. Malczewskiemu, mgr. K. Szo-
pie oraz dr. J. Kapuście, dr. R. Wrzalikowi, dr.
S. Midze z Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Wdzięczny
jestem również za pomoc dr J. Friedman-Gałązce,
dr. M. Sitarzowi, dr. P. Dzierżanowskiemu oraz Pani
Lidii Jeżak. Chciałbym także podziękować A. Bzow-
skiemu za pomoc w obliczeniach komputerowych
związanych z wektorową metodą Thompsona.

Za niezawodne wsparcie, pomoc i zrozumienie
szczególnie dziękuję żonie Barbarze.



Aby zrealizować postawione cele, bardzo istot-
ny okazał się właściwy dobór próbek do badań.
Mimo bardzo złego stanu odsłonięć, starano się
je tak dobrać, by reprezentowały w pełni pionowe
profile silli wszystkich typów skał obecnych
w prowincji cieszyńskiej. Przedmiotem zaintere-
sowań były zarówno stanowiska terenowe, jak
i materiały pochodzące z otworów wiertniczych.
Selekcji materiału badawczego dokonano na pod-
stawie znajomości praktycznie wszystkich stano-
wisk terenowych z rejonu Cieszyna, Bielska-
-Białej, Skoczowa i Żywca.

Próbki skał pikrytowych pochodziły z od-
słonięć w Puńcowie (49°43'20, 18°40'06), Mię-
dzyrzeczu Górnym (49°50'14, 18°55'10), Roztro-
picach (49°50'32, 18°51'55), Boguszowicach
(49°46'03, 18°37'13) oraz otworów wiertniczych
Bielowicko IG1 (49°47'40, 18°45'38) i Cieszyn 2
(49°45'21, 18°39'14). Pikrocieszynity badano
ze stanowisk w Boguszowicach (49°46'09,
18°37'28), Świętoszówce (49°48'02, 18°53'11),
Grodźcu (49°48'20, 18°53'08) oraz otworów
wiertniczych Cieszyn 2, Cieszyn 10 (49°44'11,
18°40'14), Dębowiec 43 (49°48'48, 18°43'11)
i Kaczyce 13 (49°49'41, 18°35'35). Indywidual-
ne sille cieszynitów alkalicznych badano w Puń-
cowie (49°43'23, 18°40'03), Boguszowicach
(49°46'38, 18°36'37), Marklowicach-Kalembi-
cach (49°46'45, 18°36'36), Rudowie (49°46'50,
18°38'46), Lipowej (49°40'23, 19°04'49). Część
próbek pobrano z otworów wiertniczych: Zamar-
ski, Dębowiec 43, 44 (49°48'43, 18°43'16), Ka-
czyce 13 i Cieszyn 2. Większość próbek cieszyni-
tów subalkalicznych pochodziła z okolic Starego
Bielska (49°49'50, 19’01'30), Międzyrzecza
(49°50'35, 18°57'42), Boguszowic (49°46'12,

18°37'28) oraz otworów Cieszyn 2, Wilamowice
39 (49°47'33, 18°45'37), Pogórz 1 (49°47'12,
18°51'08).

Szczegółowej selekcji próbek do badań anali-
tycznych dokonano na podstawie obserwacji mi-
kroskopowych (mikroskop Olympus BX-60). Ich
celem był wybór odpowiednich przekroi krystalo-
graficznych analizowanych minerałów, uwzględ-
niających złożoność ich budowy wewnętrznej
(sektorowej, oscylacyjnej, zonalnej). Mikrofoto-
grafie zostały wykonane za pomocą mikroskopu
Olympus BX 51, natomiast makrofotografie skał
— z użyciem aparatu cyfrowego Canon EOS D-60.
Podczas prezentacji obserwacji optycznych (foto-
grafie) w świetle przechodzącym stosowano na-
stępujące skróty: OE 1N — obserwacje przy jed-
nym nikolu, OE xN — obserwacje przy nikolach
skrzyżowanych. Skrót BSE (obraz elektronów
wstecznie rozproszonych) odnosił się do obrazów
uzyskanych w mikroskopie skaningowym Philips
XL 30 oraz w mikrosondzie elektronowej Cameca
SX-100.

Minerały będące przedmiotem badań tworzą
roztwory stałe wykazujące obecność licznych
podstawień izomorficznych i wakancji (amfibole,
K-miki). Podstawienia te konkurują przy obsa-
dzaniu określonych pozycji krystalograficznych,
dlatego też ich udziały molowe, a tym samym
znaczenie w kształtowaniu chemizmu minerałów
są bardzo różne. Konieczne jest zatem nie tylko
określenie zbioru podstawień, ale również osza-
cowanie ich udziału, pozwalające na sprecyzowa-
nie głównych czynników za nie odpowiedzial-
nych.

Podczas badania zmian składu minerałów
posługiwano się wynikami analiz chemicznych

— 27 —

3. Metodyka badań

4*



otrzymanych za pomocą mikrosondy elektrono-
wej. Rezultaty te (%wag. tlenków) przeliczano na
udziały molowe kationów, normalizując je na
określoną liczbę kationów lub anionów (tlenu)
obecnych w formalnej cząsteczce (wzorze struk-
turalnym) minerału (atoms per formula unit —
apfu). Dla amfiboli i K-mik w dalszej części pracy
przeprowadzono dyskusję wyboru procedur prze-
liczeniowych, natomiast w przypadku pozostałych
minerałów stosowano ogólnie przyjęte metody
normalizacyjne, zamieszczone w opisie poszcze-
gólnych tabel. Znormalizowane wyniki analiz
poddawano analizie regresji liniowej, której ce-
lem było określenie zbioru podstawowych podsta-
wień izomorficznych. Oceniając ich rolę w zmien-
ności składu danej fazy, korzystano z wektorowej
metody Thompsona (THOMPSON, 1982). Obliczone
udziały molowe wektorów wymiany stały się
przedmiotem analizy czynnikowej metodą głów-
nych składowych (metoda PCA).

W metodzie Thompsona skład chemiczny mi-
nerałów jest przedstawiany w postaci sumy
składnika addytywnego (additive component) oraz
składników (wektorów) wymiany [exchange com-
ponents (vectors)]. Składnik addytywny jest do-
wolnie wybranym elementem przestrzeni skła-
dów. Zwykle jest to jeden ze skrajnych członów
roztworu stałego danego minerału. Składniki wy-
miany to wektory, które są matematyczną posta-
cią (zapisem) podstawień izomorficznych. Wyróż-
nia się proste oraz złożone wektory wymiany.
Pierwsze z nich odnoszą się do pojedynczych
podstawień, drugie zaś są liniową kombinacją
prostych wektorów wymiany. Udziały molowe
wektorów przelicza się na 1 mol składnika addy-
tywnego. Taki sposób przedstawiania składu che-
micznego minerałów ma wiele zalet. Wektorowy
zapis danych uwalnia nas od efektu stałej sumy
(effect of closure) oraz innych ograniczeń wyni-
kających ze stechiometrii, które pojawiają się
przy normalizacji składu minerałów na określoną
liczbę kationów/anionów, co może skutkować
wystąpieniem korelacji pozornej.

Z matematycznego punktu widzenia prze-
strzeń składów danego minerału jest pewnym
podzbiorem przestrzeni liniowej, która może być
zadana liniowymi równaniami wynikającymi ze
stechiometrii. Dodatkowo zbiór ten jest opisany
liniowymi nierównościami, wynikającymi z narzu-

cenia nieujemnych wartości udziałów kationów.
W przypadku amfiboli dochodzą także nierówno-
ści związane z wakancjami. W metodzie Thomp-
sona przestrzeń składów jest przestrzenią roz-
piętą na wektorach wymiany. Początek układu
współrzędnych (zero) odpowiada składnikowi ad-
dytywnemu.

Procedura obliczania udziałów wektorów
wymiany zostanie przedstawiona na przykładzie
CaMgFe2+-piroksenów, dla których wybranym
składnikiem addytywnym jest diopsyd
(CaMgSi2O6). Skład piroksenów w przestrzeni
trójwymiarowej jest reprezentowany przez udziały
molowe Fe2+, Mg i Ca (rys. 11). Przy spełnieniu
następujących warunków stechiometrycznych:
Mg + Ca + Fe2+ = 2, (Mg, Ca, Fe2+) ≥ 0, przestrzeń
składów ma postać trójkąta, którego wierz-
chołkami są punkty projekcyjne Wo, En, Fs. Ka-
żdy punkt zbioru składów jest sumą składnika
(wektora) addytywnego v0 = CaMgSi2O6 oraz linio-
wej kombinacji wektorów fm = FeMg—1 i mc =
MgCa—1, ekwiwalentów podstawień izowalent-
nych: Mg2+ ⇔ Fe2+, Mg2+ ⇔ Ca2+. Skład hedenber-
gitu otrzymamy, dodając do 1 mola Di 1 mol wek-
tora fm: CaFeSi2O6 (Hd) = CaMgSi2O6 (Di) +
FeMg—1 (fm), natomiast skład ferrosilitu — dodając
dwa mole fm i 1 mol mc do 1 mola Di: Fe2Si2O6

(Fs) = CaMgSi2O6 + 2 FeMg—1 + MgCa—1 (rys. 11).
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Rys. 11. Wektorowy zapis składu piroksenów z użyciem
wektorów wymiany (podstawień) Thompsona, gdzie składni-
kiem addytywnym jest diopsyd



Wymiar przestrzeni liniowej składów pirokse-
nów jest równy maksymalnej liczbie niezależnych
wektorów wymiany, tj. wektorów leżących we-
wnątrz przestrzeni składów i rozpinających tę
przestrzeń. W omawianym przykładzie wymiar
ten wynosi 2, przestrzenią składu zaś jest płasz-
czyzna (Mg + Ca + Fe2+ = 2). Ogólnie wymiar
przestrzeni liniowej składów danego roztworu
stałego jest równy liczbie oznaczanych kationów
pomniejszonej o liczbę równań opisujących jego
stechiometrię. Skład CaMgFe2+-piroksenów jest
reprezentowany przez trzy kationy (Mg, Ca, Fe2+)
oraz jedno równanie stechiometryczne. Jeżeli
ograniczymy nasze rozważania do składów Ca-pi-
roksenów serii diopsyd-hedenbergit, to prze-
strzeń składów jest jednowymiarowa; jest nią li-
nia prosta, będąca efektem przecięcia się dwóch
płaszczyzn: (Mg + Ca + Fe2+ = 2) oraz (Mg + Fe2+

= 1) (rys. 11).
Jeśli prawdziwe jest założenie, że punkty

projekcyjne analiz badanego minerału leżą
w przestrzeni składów, to wyznaczenie udziałów
molowych wektorów wymiany sprowadza się do
rozwiązania układu równań liniowych. Niech n
będzie liczbą oznaczanych kationów, a m —
liczbą równań opisujących stechiometrię mine-
rału, wówczas mamy n — m niezależnych wekto-
rów wymiany (wymiar przestrzeni składów),
które rozpinają całą przestrzeń składów. Ozna-
cza to, iż każdy jej punkt można jednoznacznie
przedstawić jako ich liniową kombinację, po-
większoną o składnik addytywny. Jeśli A ozna-
cza macierz, której kolumnami są wektory wy-
miany, a y jest wektorem składu minerału wy-
rażonego w udziałach molowych kationów, to
wektor x, reprezentujący udziały wektorów
Thompsona, jest rozwiązaniem następującego
układu równań: Ax = y — v0, gdzie v0 jest
wektorem składu składnika addytywnego. Układ
ten ma więcej równań (n) niż niewiadomych
(n — m), lecz wobec założenia, że punkty pro-
jekcyjne analiz leżą w przestrzeni składów,
możemy opuścić m dowolnych równań tak, aby
powstała w ten sposób macierz kwadratowa
miała pełny rząd.

W przedstawianym przykładzie (rys. 11) n = 3,
m = 1, stąd liczba niezależnych wektorów wy-
miany (wymiar przestrzeni składów) wynosi n —
m = 2 (fm, mc). Ustalając kolejność jonów na:

Mg, Ca, Fe, wektory te można przedstawić w po-
staci:
fm = [—1 0 1]T, mc = [1 —1 0]T, gdzie T oznacza
transpozycję, zatem macierz A ma postać:

A =
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Ponieważ składnikiem addytywnym jest diop-
syd, który ma przedstawienie v0 = [1 1 0]T, dla
dowolnego składu CaMgFe2+-piroksenu opisanego
wektorem y = [Ca Mg Fe]T układ równań przyj-
muje postać:
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gdzie xfm i xmc oznaczają poszukiwane molowe
udziały wektorów wymiany (podstawień) Thomp-
sona. Zakładając, iż punkty projekcyjne analiz pi-
roksenów leżą w przestrzeni składów (trójkąt
Wo-En-Fs na rys. 11), możemy opuścić m = 1
równań tak, aby powstała w ten sposób macierz
kwadratowa A miała pełny rząd, co gwarantuje
istnienie jednoznacznego rozwiązania. Po odrzu-
ceniu pierwszego wiersza macierz A prze-
kształca się do postaci kwadratowej o wyznaczni-
ku równym 1, a więc o pełnym rzędzie. Stąd roz-
wiązanie układu równań dla przestrzeni składów
CaMgFe2+-piroksenów ma postać:

A =
−
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= −

=





0 1
1 0

1x Mg
x Fe
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fm

.

Jak wynika z rys. 11, dla składu ferrosilitu
Fe2Si2O6 xmc = 1, xfm = 2, co daje wcześniej przed-
stawiony wynik: Fe2Si2O6 = v0 + 2 fm + 1 mc.

W celu określenia zmienności udziałów wekto-
rów wymiany w analizowanych minerałach (pi-
rokseny, amfibole, K-miki) zastosowano metodę
PCA. Pozwala ona wyznaczyć kierunek najwięk-
szej zmienności składu minerałów, co w dalszej
kolejności jest podstawą do wyciągania wnio-
sków petrologicznych dotyczących warunków P-T
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ewolucji stopów magmowych. Ideę przytoczonej
analizy obrazuje rys. 11, na którym naniesiono
punkty projekcyjne badanych Ca-piroksenów, roz-
ciągnięte wzdłuż wektora fm — głównego kierun-
ku zmienności ich składów. Jest on związany
z indeksem dyferencjacji stopu mg = Mg/(Mg +
Fe), stąd jego dominujący wpływ na zmienność
składu piroksenów możemy tłumaczyć czynni-
kiem temperaturowym. Ponieważ rozmieszczenie
punktów projekcyjnych nie jest idealnie równo-
ległe do fm (rys. 11, wygięta strzałka składów),
musi istnieć drugi kierunek zmienności, wy-
wołany wektorem działającym prostopadle do fm.
Dokładniejsze informacje dotyczące zbiorów nie-
zależnych wektorów wymiany dla poszczególnych
minerałów podano w dalszej części pracy.

Zaprezentowana procedura badawcza oparta
na wynikach analiz mikrosondowych została uzu-
pełniona badaniami strukturalnymi z zastosowa-
niem dyfraktometrii rentgenowskiej, spektrosko-
pii ramanowskiej oraz mössbauerowskiej.

Analizy chemiczne w mikroobszarze zostały
wykonane za pomocą mikrosondy elektronowej
Cameca SX-100 w Międzyinstytutowym Laborato-
rium Mikroanaliz Minerałów i Substancji Synte-
tycznych na Wydziale Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Pierwiastki podstawowe mierzo-
no w warunkach standardowych: 15 kV, 20 nA,
20 s, w punkcie analitycznym. Pomiary ziem
rzadkich prowadzono przy podwyższonych warto-
ściach prądu na próbce (do 100 nA) oraz czasach
zliczania (do 50 s). Wykonywano je w indywidu-
alnych punktach lub wzdłuż wybranych profili li-
niowych na przekrojach orientowanych badanych
kryształów, wykazujących budowę sektorową, pa-
sową. Rozkłady powierzchniowe głównych katio-
nów wykonywano na mikroskopie skaningowym
Philips XL 30 (Uniwersytet Śląski, WNoZ). Czas
skanowania jednego obiektu (10 pierwiastków
jednocześnie) wynosił 15—20 godz.

Badania strukturalne wykonywano, korzysta-
jąc z dyfraktometrów proszkowych Philips
PW3710 oraz Siemens D 5000 (Uniwersytet
Śląski, WNoZ, Instytut Fizyki). Przy pomiarach
służących do wyznaczenia stałych sieciowych sto-
sowano zakres 2Θ = 10—80°, przy kroku 0,01°
oraz czasie zliczania 10 s. Parametry komórek
elementarnych obliczano, stosując program X’
Pert Plus; profil eksperymentalnych linii dyfrak-

cyjnych był rozkładany, przyjmując kontur funkcji
Pearsona VII do opisu kształtu indywidualnych
linii. W tym celu używano programów ProFit oraz
X-ray Powder Reflection Profiler.

Widma ramanowskie K-mik wykonano, uży-
wając spektrometru LabRam firmy Jobin-Yvon,
wyposażonego w mikroskop konfokalny Olympus
BX 100, w Pracowni Spektroskopii Ramanow-
skiej i IR Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekular-
nej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.
Źródłem światła wzbudzanego był laser argonowy
(linia 514,5 nm). Do kalibracji spektrometru uży-
wano linii 520,5 cm—1 Si. Moc wiązki na próbce
wynosiła 50—60 mW, czas akumulacji widm nie
przekraczał 10 min. Pomiary wykonywano na
płytkach cienkich uniwersalnych w punktach
uprzednio analizowanych mikrosondą.

Pomiary widm mössbauerowskich 57Fe pirok-
senów i amfiboli przeprowadzano w temperaturze
pokojowej na Wydziale Fizyki Politechniki War-
szawskiej. Źródłem emitującym linię 14,4 keV
57Fe był kobalt 57Co osadzony w matrycy rodowej;
jego aktywność wynosiła 25 mCi. Detektorem
kwantów gamma był licznik proporcjonalny. Kali-
brację spektrometru wykonano z użyciem folii
α-Fe. Do obróbki widm stosowano program kom-
puterowy Recoil, przyjmując lorentzowski
rozkład kształtu linii absorpcyjnej.

Analizy chemiczne skał były wykonane na
WNoZ UŚ oraz w ACME Analytical Laboratories,
Vancouver, Kanada. Pierwiastki główne oraz lek-
kie pierwiastki śladowe (LILE) analizowano me-
todą ICP-ES, natomiast pierwiastki śladowe
(REE, HFSE) — za pomocą metody ICP-MS.
W obu przypadkach próbki były stapiane z meta-
boranem litu (LiBO2) i roztwarzane w kwasie
azotowym. W pracy korzystano ze zbioru wyni-
ków 120 analiz chemicznych skał cieszyńskiej
prowincji magmowej. Część z nich pochodziła
z danych zaczerpniętych z literatury (LUCIŃSKA-
-ANCZKIEWICZ, 2000; DOSTAL, OWEN, 1998; HOVORKA,
SPIŠIAK, 1988; KUDĚLÁSKOVÁ, 1987; MAHMOOD,
1973; SMULIKOWSKI; 1929). Autor dysponował wy-
nikami 50 analiz własnych (35 analiz — pier-
wiastki główne + 15 analiz — pierwiastki główne
i śladowe).

Aby określić warunki temperaturowo-ciśnie-
niowe, posłużono się wieloma geobarotermome-
trami opartymi na współczynnikach rozdziału
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faza stała — stop, korzystając z następujących ar-
kuszy kalkulacyjnych: Cpx-Plag-Ol Thermobar
(termometr piroksen — stop, plagioklaz — stop,
PUTIRKA et al., 1996), CpxBar (strukturalny
geobarometr, NIMIS, ULMER, 1998), Melt-Chromite
(termometr chromit — stop, POUSTOVETOV, ROEDER,
2001). Do symulacji składu magm macierzystych,
przebiegu frakcjonalnej krystalizacji (z wykorzy-
staniem metody bilansu masy opartej na algoryt-
mie STORMER, NICHOLLS, 1978) użyto dostępnych
w sieci programów komputerowych: Petrolog
(DANYUSHEVSKY et al., 2000), Comagmat (ARISKIN,

BARMINA, 2004), Pele (BOUDREAU, 1999) oraz Pe-
trograph (PETRELLI, 2003) wraz z ich geotermo-
metrami faza stała — stop. Program MICA+

(YAVUZ, 2003) zastosowano do przeliczania
składów K-mik metodą R.F. DYMKA (1983). Ko-
rzystano również z programu EvPca autorstwa
Adama Bzowskiego, który oblicza udziały wekto-
rów wymiany Thompsona metodą najmniejszych
kwadratów, z uwzględnieniem liniowych równań
więzów oraz liniowych nierówności. Program ten
pozwala też na wykonanie analizy czynnikowej
metodą PCA.
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4.1. Pirokseny w skałach
cieszyńskiej prowincji magmowej

4.1.1. Klasyfikacja piroksenów

Pirokseny występujące w skałach cieszyńskiej
prowincji magmowej charakteryzują się dużym
zróżnicowaniem składu chemicznego. Na diagra-
mie dyskryminacyjnym Q-J (MORIMOTO et al.,
1988) (rys. 12) punkty projekcyjne ich analiz
tworzą dużą, zwartą grupę na polu CaMgFe-pi-
roksenów (Quad) oraz wąski, ciągły pas biegnący
równolegle do linii Q + J = 2,0, odpowiednio na
polach CaNa- oraz Na-piroksenów. Głównym i do-
minującym typem piroksenów obecnym we
wszystkich rodzajach skał są pirokseny wapnio-
wo-magnezowo-żelazowe. Punkty projekcyjne
analiz wypełniają większą część pola Quad dia-
gramu Q-J ograniczonego prostymi Q + J = 2,0,
Q + J = 1,5 oraz J/(Q + J) = 0,2. Stosunkowo
duża ich liczba skupia się wokół punktu składu
S4 (CaR2

0
+
,5Ti4

0
+
,5AlSiO6). Na diagramie Wo-En-Fs

(rys. 13a), zalecanym do klasyfikacji CaMgFe-pi-
roksenów, punkty projekcyjne ich analiz leżą na
polach diopsydu, hedenbergitu, augitu oraz wolla-
stonitu, powyżej linii granicznej 50% Wo. Ozna-
cza to, iż duża część ich analiz leży na zewnątrz
tzw. czworoboku piroksenowego (the pyroxene
quadrilateral) Mg2Si2O6 (En) — Fe2

2
+Si2O6 (Fs) —

CaMgSi2O6 (Di) — CaFe2+Si2O6 (Hd), wewnątrz
którego mieszczą się składy typowych Quad. Na
diagramie Q-J oraz trójkącie klasyfikacyjnym Ca-
Na- oraz Na-piroksenów Q-Jd-Ae (rys. 13b) obser-
wuje się ciągłą, liniową zmianę ich składów

wzdłuż boku Q-Ae, przy udziale Jd nieprzekra-
czającym 10 %mol. Punkty projekcyjne badanych
piroksenów leżą na polach egiryn-augitu oraz egi-
rynu, osiągając skład piroksenu S1 (NaR3+Si2O6).
Ogromna większość punktów projekcyjnych Na-
-piroksenów leży na zewnątrz linii dyskrymina-
cyjnej Q + J = 2,0 (na zewnątrz pola egirynu),
w pobliżu punktu projekcyjnego składu S2 pirok-
senu NaR2

0
+
,5Ti4

0
+
,5Si2O6, co wskazuje na podwyższo-

ny udział tytanu w ich strukturze (rys. 12).
Przy klasyfikacji CaMgFe-piroksenów korzysta

się z diagramu Wo-En-Fs. Opierając się na formu-
le diopsydu (CaMgSi2O6) oraz podstawieniach:
(Fe2+, Mg, Mn) ⇔ Ca w (M2), a także (Fe2+, Mn2+)
⇔ Mg w (M1), przedstawia się skład klasyfiko-
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Rys. 12. Diagram Q-J (MORIMOTO et al., 1988) z naniesio-
nymi punktami projekcyjnymi składów nietypowych pirokse-
nów, pozwalający wyróżnić w skałach cieszyńskiej prowincji
magmowej ciągłe zmiany składów piroksenów od ich Ca- po
CaNa- oraz Na-odmiany



wanych piroksenów, obliczając udziały molowe
wollastonitu (Ca2Si2O6 — Wo), enstatytu
(Mg2Si2O6 — En) i ferrosilitu (Fe2+, Mn)2Si2O6 —
Fs). Taki sposób reprezentacji ich składu spra-
wia, że odmiany zawierające znaczne udziały Al,
Fe3+, Ti, Cr oraz Zr charakteryzują się podwyż-
szonym udziałem wollastonitu (Wo > 50%).
Z tego też powodu duża część punktów projekcyj-
nych omawianych piroksenów leży powyżej linii
diopsyd — hedenbergit (rys. 13a), co należy
uznać za ich cechę charakterystyczną. Pirokseny
spełniające warunek Si4+ < 1,75 apfu, zgodnie
z obowiązującą nomenklaturą (MORIMOTO et al.,
1988), należą do podgrupy subkrzemowych diop-
sydów i hedenbergitów. Ponieważ zawierają pod-
wyższone ilości Al, Ti, Fe3+ oraz Cr, ich precy-
zyjniejsza klasyfikacja wymaga użycia takich
określników, jak: glinowy (Al3+ > 0,10 apfu), ty-
tanowy (Ti4+ > 0,10), żelazowy (Fe3+ > 0,10) czy
chromowy (Cr3+ > 0,01 apfu), np. subkrzemowy,
glinowo-żelazowo-tytanowy diopsyd. W przeci-

wieństwie do piroksenów występujących w cie-
szynitach alkalicznych, pikrocieszynitach i pikry-
tach, punkty projekcyjne piroksenów z cieszyni-
tów subalkalicznych (rys. 13a) mieszczą się na
polach diopsydu oraz augitu, co wynika z mniej-
szego udziału w ich strukturze kationów Tscher-
maka oraz większego udziału podstawienia Mg ⇔
Ca w (M2).

Ogromna większość piroksenów występu-
jących w skałach cieszyńskiej prowincji magmo-
wej, zgodnie z diagramem dyskryminacyjnym
J. Leterriera (LETERRIER et al., 1982), charaktery-
zuje się składami chemicznymi typowymi dla
skał alkalicznych (rys. 14). Tylko pirokseny z sil-
lu cieszynitu subalkalicznego z Boguszowic,
z punktami projekcyjnymi na polu augitu, cha-
rakteryzują się składami przypisywanymi bazal-
tom subalkalicznym.

Pirokseny występujące w niedosyconych
w krzemionkę skałach alkalicznych, bogatych
w CaO, Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 oraz TiO2, a więc rów-
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Rys. 13. Diagramy klasyfikacyjne (MORIMOTO et al., 1988): a — Wo-En-Fs dla Ca-Mg-Fe2+ piroksenów (Quad), b — Q-Jd-Ae dla
CaNa- oraz Na-piroksenów obecnych w sillach skał cieszynitowych, syenitowych, pikrocieszynitowych i pikrytowych

5 — Ewolucja...



nież w skałach badanej prowincji, K. ONUMA

i K. YAGI (1975) nazwali fassaitem (fassaitic py-
roxene).

Dominujące we wszystkich rodzajach skał Ca-
MgFe2+-pirokseny charakteryzują się wysokim
udziałem wapnia (0,8—0,95 apfu) i glinu, którego
udział osiąga wartość do 0,5 apfu. Pirokseny te
zawierają również dużo tytanu, do 0,16 apfu. Jego
udział wzrasta ponownie do wartości obserwowa-
nych dla Quad-piroksenów w ich CaNa- oraz
Na-kontynuatorach. Z analogiczną sytuacją mamy
do czynienia w przypadku Fe3+, które w Ca-
MgFe-piroksenach osiąga wartości do 0,3 apfu,
natomiast dla Na-serii jego udział rośnie do 0,8
apfu. Chrom występuje w większych ilościach tyl-
ko w skałach pikrytowych, gdzie osiąga do 0,04
apfu. Generalny trend ewolucji składu pirokse-
nów cieszyńskiej prowincji magmowej od ich Ca-
MgFe- przez CaNa- do Na-składów jest charakte-
rystyczny dla silli wszystkich typów skał obec-
nych w tej prowincji.

4.1.2. Podstawienia izomorficzne

Położenie punktów projekcyjnych Ca-pirokse-
nów na diagramie Wo-En-Fs wskazuje na to, że
w ich strukturze są obecne bardziej złożone pod-

stawienia izomorficzne typu Ca1—x R1+
x Mg1—y R3+

y

Si2—z R3+
z O6, gdzie Ca, Mg i Si są podstawiane

przez jony różnej wartościowości, przy spełnieniu
zasady kompensacji ładunku elektrycznego (x +
z = y; podstawienia x i y obniżają ładunek sieci
krystalicznej, z zaś — ładunek ten podwyższają).

Silny, liniowy związek między krzemem a gli-
nem (rys. 15) definiuje główny typ podstawienia
krystalochemicznego w pozycji tetraedrycznej.
Otrzymane dla powyższej zależności równanie
linii regresji ze współczynnikiem kierunkowym
B = 1,045 wskazuje na obecność niewielkiej ilo-
ści glinu oktaedrycznego (AlVI

śred. = 0,023 apfu).
Sprawia to, że linia regresji leży nieco powyżej li-
nii Si : Al = 1 : 1, charakteryzującej struktury pi-
roksenów tylko z AlIV. Diagram ten pokazuje
również istotną różnicę w stopniu podstawienia
krzemu glinem w piroksenach skał pikryto-
wo-cieszynitowych oraz cieszynitów subalkalicz-
nych. W tych ostatnich przedział zmienności dla
Si wynosi 2,00—1,68 apfu, podczas gdy dla pozo-
stałych skał wartość minimalna Si obniża się do
1,5 apfu.

W większości badanych CaMgFe-piroksenów
pozycja M2 jest w głównej mierze obsadzona
przez wapń, którego udział na ogół przekracza
0,88 apfu. Wynika z tego, iż złożone podstawie-
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Rys. 14. Diagram dyskryminacyjny Leterriera (LETERRIER et
al., 1982), na którym wyróżniono pola składów piroksenów
skał alkalicznych (obszar A) oraz subalkalicznych (obszar T)

Rys. 15. Zależność Si vs. Altot pokazująca różnicę w wielko-
ści stopnia podstawienia Si ⇔ AlIV w piroksenach cieszyni-
tów alkalicznych i subalkalicznych. Punkty projekcyjne
analiz leżące powyżej prostej Al = 2,00 — 1,00 Si wskazują
na obecność AlVI w badanych piroksenach



nia izomorficzne muszą obejmować jednocześnie
magnez w pozycji (M1) oraz krzem w pozycji
tetraedrycznej (T). Proste podstawienie izomor-
ficzne Mg2+ ⇔ (Fe, Mn)2+ w M1 (rys. 16) jest nie-
wystarczające, punkty projekcyjne analiz pirokse-
nów leżą bowiem poniżej prostej o współczynni-
ku kierunkowym B = 1,00. Otrzymane równanie
regresji dla CaMgFe-piroksenów wszystkich skał,
z wyjątkiem cieszynitów subalkalicznych, ma
wartość B = 0,846 oraz A = 0,697 (rys. 16).
Oznacza to, iż do pełnego obsadzenia pozycji M1
potrzeba średnio 0,18—0,25 atomu kationu
uczestniczącego w podstawieniu: (Cr, Fe3+, Al,
Ti)M1 + AlT ⇔ MgM1 + SiT. Znaczna część punk-
tów projekcyjnych piroksenów z cieszynitów sub-
alkalicznych leży powyżej linii (Mn, Fe)2+ : Mg =
1 : 1, co wynika z obecności podstawienia Ca ⇔
Mg w pozycji M2. Należy podkreślić, iż przejście
między składami piroksenów z cieszynitów alka-
licznych oraz subalkalicznych jest stosunkowo
płynne, wskazując na ich wzajemne genetyczne
powiązania. Z omawianego wykresu wynika rów-
nież, że ewolucja składu piroksenów w kierunku
składu egirynu może przebiegać w dwojaki spo-
sób. W sillach cieszynitów teralitowych, w któ-
rych obecne są żyły syenitu nefelinowego, dla
których głównym minerałem felzytowym jest pla-

gioklaz, składy piroksenów ewoluują do egirynu
przez składy hedenbergitu. W skałach, dla któ-
rych fazą dominującą są NaK-skalenie (cieszynity
esseksytowe, monzonitowe), pirokseny ewoluują
do egirynu z pominięciem składów hedenbergitu.

Z liniowej zależności Si vs. Al (rys. 15) wyni-
ka, iż większość punktów projekcyjnych analiz
piroksenów ze wszystkich typów skał leży powy-
żej linii Al : Si = 1 : 1. Wskazuje to na obecność
podstawienia: Mg2+

M1 + SiT ⇔ AlM1 + AlT, a tym sa-
mym wapniowej molekuły Tschermaka (CaTs),
CaAl2SiO6. Na diagramie AlIV-AlVI wymagana dla
powyższego podstawienia korelacja nie jest wi-
doczna. Jedynie dla cieszynitów subalkalicznych
oraz syenitów otrzymano słabe zależności liniowe
z R > 0,5. Wynika z tego, że związek ten jest wi-
doczny tylko w tych skałach, których pirokse-
ny zawierają małą ilość tytanu. Ponieważ dla
wszystkich rodzajów skał wartości średnie oraz
przedziały zmienności (pz) obu form glinu wy-
noszą odpowiednio: AlVI

śred. = 0,023, pz = 0—0,126
oraz AlIV

śred. = 0,198, pz = 0—0,489 apfu, udział mo-
lekuły CaTs w strukturze Ca-piroksenów jest
mały. Staje się on widoczny wówczas, gdy spada
udział molowy innych molekuł Tschermaka.
Zmienność AlIV oraz AlVI w całej populacji ba-
danych piroksenów staje się bardziej widoczna,
jeżeli prześledzimy zależność Na vs. (Fe3+, Al)
(rys. 17). Na wykresie tym obserwujemy jedno
maksimum dla AlIV oraz dwa dla AlVI, wystę-
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Rys. 16. Diagram ilustrujący niewystarczającą rolę podsta-
wienia izomorficznego Mg2+ ⇔ (Fe, Mn)2+ w obsadzeniu pozy-
cji M1; większość punktów projekcyjnych leży poniżej prostej
Mg : (Mn + Fe2+) = 1 : 1, co implikuje istotną rolę podstawień
Tschermaka (Cr, Fe3+, Al, Ti)M1 + AlT ⇔ MgM1 + SiT

Rys. 17. Relacje Na vs. (AlIV, AlVI) oraz Na vs. Fe3+ wyka-
zujące obecność jednego maksimum dla AlIV oraz dwóch dla
udziałów AlVI, występujące dla Na: 0,0—0,1 (AlVI w struktu-
rze CaTs-CaAl2SiO6) oraz 0,8—1,0 (AlVI w strukturze jadeitu
Jd-NaAlSi2O6)

5*



pujące dla dwóch skrajnych przedziałów zmien-
ności Na: 0—0,1 (Ca-pirokseny, AlVI wchodzi
w strukturę CaTs) oraz 0,8—1,0 (Na-pirokseny,
AlVI wchodzi w strukturę jadeitu Jd). Zarówno
udział molekuły jadeitu (NaAlSi2O6), jak i CaTs
jest mały; zasadniczą rolę w ich strukturze od-
grywają molekuły związane AlIV, powiązanym
z takimi kationami, jak: Ti, Fe3+, Cr.

Z prezentowanego wykresu (rys. 17) wyni-
ka, iż dla Ca-piroksenów można zaobserwować
lokalny wzrost udziału Fe3+ (do 0,3 apfu) dla Na
< 0,2 apfu, który koreluje się dodatnio z AlIV

(rys. 18). Wskazuje to na obecność kolejnej, żela-
zowo-glinowej molekuły Tschermaka (FATs),
CaFe3+AlSiO6 oraz podstawienia: (Fe3+)M1 + AlT ⇔
MgM1 + SiT. Otrzymany stosunkowo niski
współczynnik korelacji (R = 0,751) jest związany
z podwyższonym udziałem molekuły egirynu
w piroksenach (głównie hedenbergitach) syeni-
tów. Obserwowany rozrzut punktów projekcyj-
nych można zredukować, obniżając udział Fe3+

w pozycji (M1) o równoważną ilość Na+ (Na : Fe3+

= 1 : 1). Jeżeli uwzględnimy obecność podstawie-
nia Na + Fe3+ ⇔ Ca + Mg (molekuły egirynu)
i dokonamy korekcji udziału Fe3+, to punkty ana-
liz przesuną się do obszaru wyznaczonego przez
współczynnik ufności 95%, współczynnik korela-
cji zaś wzrośnie do wartości ponad 0,9. Otrzyma-
na wartość współczynnika B = 0,339 pokazuje, iż
udział FATs obejmuje ok. 34% zmienności AlIV.

Również tytan wykazuje silny liniowy związek
z AlIV (rys. 19), ale tylko w przypadku Ca-pirok-
senów. Zależności tej nie obserwowano dla ich
CaNa- oraz Na-odpowiedników. Zależność tytanu
i tetraedrycznego glinu, pomniejszonego o jego
udział dla utworzenia molekuł CaTs i FATs,
wskazuje na stosunek Ti : Al = 1 : 2. Odpowiada
to proporcjom Ti/Al w tytanowej molekule
Tschermaka (TiTs), określanej również terminem
piroksenu tytanowego CaTiAl2O6 (Tp), równoważ-
nej podstawieniu: (Ti4+)M1 + 2AlT ⇔ MgM1 + 2SiT.
Otrzymany dla zależności Ti vs. AlIV współczyn-
nik kierunkowy B = 0,303 (rys. 19) potwierdza,
że na utworzenie Tp wykorzystuje się ok. 30%
udziału molowego AlIV.

Ostatnim kationem, który w znacznych ilo-
ściach podstawia Mg w pozycji M1, głównie w pi-
krytach oraz pikrocieszynitach, jest chrom. Ka-
tion ten nie wykazuje bezpośrednio związku li-
niowego z AlIV. Był obserwowany tylko wówczas,
gdy przeprowadzono bilans wykorzystania glinu
tetraedrycznego (rys. 20b), pomniejszając jego
całkowity udział o ilość, która jest potrzebna do
utworzenia CaTs, FATs, Tp. Otrzymany współ-
czynnik kierunkowy prostej regresji B = 0,987
wskazuje na stosunek Cr : AlIV = 1 : 1. Odpowia-
da to proporcjom w chromowej molekule Tscher-
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Rys. 18. Zależność Fe3+ vs. AlIV, z której wynika obecność
żelazowo-glinowej molekuły Tschermaka (FATs), CaFe3+

AlSiO6 oraz podstawienia (Fe3+)M1 + AlT ⇔ MgM1 + SiT
w strukturze Ca-Mg-Fe2+-piroksenów

Rys. 19. Potwierdzenie istotnego udziału tytanowej mo-
lekuły Tschermaka (TiTs), określanej również terminem
piroksenu tytanowego CaTiAl2O6 (Tp), opisanej podstawie-
niem: (Ti4+)M1 + 2AlT ⇔ MgM1 + 2SiT



maka (CrTs). Kation ten wykazuje słabą korela-
cję ujemną zarówno z Ti, jak i z Fe3+, (RCr-Ti =
—0,49; rys. 20a), konkurując z nimi przy obsa-
dzaniu pozycji M1, podczas gdy Fe3+ i Ti cechuje
silna korelacja dodatnia. W skałach pikrytowych
i pikrocieszynitów związek ten ma formę na-
stępującego równania: Ti = 0,011 + 0,616 Fe3+,
(R = 0,821). Generalnie nie obserwuje się
związku między udziałem molowym, Cr oraz Na
i AlVI (rys. 20c, d). Pewne odstępstwo od tej
reguły zanotowano w próbce Boguszowice (rys.
20c, d — strzałka, punkty z AlVI > 0,06 oraz
Na > 0,05 apfu), gdzie korelację tę stwierdzono.
Wskazuje to na obecność w Ca-piroksenach tej
próbki molekuły kosmochloru NaCr3+Si2O6 (Ko).

Udziały wymienionych molekuł Tschermaka
w pełni bilansują AlIV w strukturze Ca-pirokse-
nów, jeśli uwzględni się korekcję Fe3+ związaną
z podstawieniem egirynowym (rys. 21). Otrzyma-
ne wartości ujemne wyrażenia 2Ti4+

Tp + Fe3+
FATs +

Cr3+
CrTs + AlVI

CaTs — NaAe dla AlIV = 0 odnoszą się do
piroksenów wapniowo-sodowych i sodowych za-

sobnych w Ti, w których wprowadzenie tego ka-
tionu do struktury wymaga odmiennego typu
podstawienia.

Wapniowe pirokseny skał cieszyńskiej prowin-
cji magmowej można traktować jako złożone roz-
twory stałe, których głównymi skrajnymi człona-
mi są diopsyd (Di) i hedenbergit (Hd). Analogicz-
nie do innych alkalicznych prowincji magmowych
istotną rolę w ich chemizmie odgrywają molekuły
Tschermaka, wśród których dominują Tp oraz
FATs (Tp ≅ FATs > CrTs ≥ CaTs). Do ich
podrzędnych składników możemy zaliczyć (Ko),
(Ae) oraz (Jd). Pirokseny cieszynitów subalka-
licznych charakteryzują się niższym udziałem
molekuł Tschermaka; część ich punktów projek-
cyjnych mieści się na polu augitu, stąd podwyż-
szony udział w ich strukturze enstatytu i ferrosi-
litu.

W CaNa- oraz Na-piroksenach dominuje pod-
stawienie Ca + (Fe, Mg)2+ ⇔ Na + Fe3+, które
skutkuje wzrastającym udziałem egirynu (Ae)
w stosunku do hedenbergitu. Podstawienie to nie
odgrywa istotnej roli w ewolucji Ca-piroksenów,
jednakże udział Ae systematycznie rośnie w kie-
runku Di ⇒ Hd. Dla zależności (Na + Fe3+) vs.
(Ca + Mg) (rys. 22) współczynnik B = 1,520,
choć teoretycznie powinien być bliski 2,00. Dla
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Rys. 20a—d. Związek udziałów Cr z Ti (a), AlIV (b), Na (c)
oraz AlVI (d). Kation ten nie wykazuje bezpośrednio związku
z AlIV; jest on obserwowany w przypadku bilansu AlIV (b),
uwzględniającego utworzenie molekuł: CaTs, FATs i Tp. Bi-
lans ten dokumentuje obecność chromowej molekuły Tscher-
maka CrTs-CaCr3+AlSiO6. W próbce Boguszowice (c, d —
strzałka) występuje korelacja udziałów Cr i (Na, AlVI), wska-
zująca na obecność molekuły kosmochloru NaCr3+Si2O6 (Ko)
w strukturze badanych piroksenów

Rys. 21. Bilans udziału AlIV w strukturze Ca-Mg-Fe2+-piro-
ksenów, uwzględniający korekcję Fe3+ związaną z podstawie-
niem egirynowym; wartości ujemne wyrażenia 2Ti4+

Tp + Fe3+
FATs

+ Cr3+
CrTs + AlVI

CaTs — NaAe dla AlIV = 0 odnoszą się do CaNa-
oraz Na-piroksenów zasobnych w molekułę neptunitu (NAT-
NaTi4

0
+
,5(Mg, Fe)2

0
+
,5Si2O6)



Σ(Ca, Mg) = 0 funkcja ta przyjmuje wartość
1,788, brakuje więc średnio 0,2 atomu, co ozna-
cza, iż Na musi współuczestniczyć w innym niż
egirynowe podstawieniu. Możliwe są tu nastę-
pujące warianty. Sód w podrzędnych ilościach
może wchodzić w skład molekuły jadeitu (Jd)
oraz kosmochloru (Ko). Istotne znaczenie mają
jednak związki Ti i Na. Teoretycznie kationy te
mogą wchodzić w skład NaTi3+Si2O6, molekuły
NATAL (NaTi4+AlSiO6) lub neptunitu NAT
(NaTi4

0
+
,5(Mg,Fe)2

0
+
,5Si2O6) (FERGUSON, 1977). Analiza

bilansu tytanu i sodu w strukturze badanych Ca-
Na- oraz Na-piroksenów (rys. 23) pokazała, iż
stosunek Ti (po odjęciu jego udziału na utworze-
nie molekuły NATAL) do Na (po odjęciu jego
udziału na utworzenie molekuł Ae, Jd oraz
NATAL) wynosi 1 : 2 (B = 0,484 dla Y2, rys. 23),
co wskazuje raczej na obecność Ti4+ niż Ti3+

w strukturze egirynu, a tym samym molekuły
NAT. Zależność ta jest wynikiem działania pod-
stawienia: Ti4+ + (Mg, Fe)2+ ⇔ 2Fe3+. Zatem wy-
stępujące w cieszyńskiej prowincji magmowej
Na-pirokseny należą do grupy egirynów tytano-
wych, będących roztworem stałym egirynu oraz
neptunitu (FERGUSON, 1977).

Podobnie jak w innych alkalicznych prowin-
cjach magmowych, badane CaNa- oraz Na-pirok-
seny zawierają cyrkon, którego ilość znacząco

wzrasta w tytanowych egirynach. Jego średni
udział molowy wynosi 0,010 apfu, oznaczony
udział maksymalny zaś osiąga wartość 0,078
apfu. Generalnie nie stwierdzono wyraźnej kore-
lacji ujemnej między udziałami molowym Ti i Zr
(R = —0,301), jednakże dla pewnej populacji
oznaczeń wykonanych na tzw. plamistych egiry-
nach tytanowych korelacja ujemna jest wyraźna
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Rys. 22. W CaNa- oraz Na-piroksenach dominuje podstawie-
nie egirynowe: Ca + (Fe, Mg)2+ ⇔ Na + Fe3+, które nie od-
grywa istotnej roli w ewolucji składów Ca-piroksenów,
wykazujące jednakże systematyczny wzrost udziału w kie-
runku Di ⇒ Hd

Rys. 23. Bilans udziałów Na, Σ(Mg, Fe, Mn)2+ oraz Ti,
z którego wynika obecność w strukturze badanych pirokse-
nów molekuły neptunitu: NAT [Na(Ti)4

0
+
,5(Mg, Fe)2

0
+
,5Si2O6]

Rys. 24. Analiza bilansu udziałów molowych Na, Ti i Zr,
wskazująca na obecność podstawienia Ti ⇔ Zr, likwidu-
jącego rozrzut punktów projekcyjnych zmiennej (Ti — AlIV),
co implikuje zmodyfikowaną formułę NAT: Na(Ti, Zr)4

0
+
,5(Mg,

Fe)2
0

+
,5Si2O6



(R = —0,749). Analiza bilansu udziałów Na oraz
Ti i Zr (rys. 24) wskazuje jednak wyraźnie na
obecność podstawienia Ti ⇔ Zr, które likwiduje
duży rozrzut punktów projekcyjnych dla zmien-
nej (Ti — AlIV). Możemy więc rozbudować wspo-
mniane wcześniej podstawienie izomorficzne (Ti,
Zr)4+ + (Mg, Fe)2+ ⇔ 2Fe3+, przyjmując ostateczną
formułę molekuły NAT jako: Na(Ti, Zr)4

0
+
,5(Mg,

Fe)2
0
+
,5Si2O6.

Powróćmy ponownie do formuły neptunitu oraz
związanego z nim problemu bilansu udziału
Σ(Mg, Fe, Mn)2+ w strukturze badanych Na-pirok-
senów. W odróżnieniu od Y2, zależność Y1 charak-
teryzuje się dużym rozrzutem punktów projekcyj-
nych (rys. 23). Stosunek udziału Σ(Mg, Fe, Mn)2+

(po jego korekcji na utworzenie molekuły Hd) do
podlegającego przedstawionej wcześniej korekcji
Na wynosi 1 : 2 (B = 0,451 dla Y1, rys. 23), a więc
wymagany dla molekuły NAT. Powyższa prosta,
w odróżnieniu od prostej dla zależności NaBilans vs.
(Ti-AlIV), nie przechodzi przez początek układu;
A = ±0,05 (—0,05 odnosi się do Y1 dla syenitu
B4). Oznacza to, iż po utworzeniu molekuł NAT
i Hd mamy nadmiar Σ(Mg + Fe2+ + Mn) w stosun-
ku do Ca (dla A = +0,05), który może być
związany w molekułę hiperstenu (Hy) (Mg, Fe,
Mn)2

2
+Si2O6. Zbilansowania udziału Ca w egirynach

tytanowych nie uzyskamy również wówczas, gdy
uwzględnimy średni udział Zr w piroksenach. Za-
leżność Y1 (A = +0,05 apfu) odnosi się do składu
Na-piroksenów występujących w tych odmianach
pikrocieszynitów i cieszynitów, których domi-
nującą fazą jasną są NaK-skalenie. Na-pirokseny
tych skał są bogatsze w wapń średnio
o 0,04—0,05 apfu w stosunku do piroksenów skał
syenitowych występujących w sillach cieszynito-
wych, których dominującym składnikiem jasnym
są plagioklazy. W przypadku piroksenów pocho-
dzących z żył syenitowych (Y1 dla próbki syenit
B4) otrzymane dla zależności Y1 wartości ujemne
(A = —0,05) wskazują na silny niedomiar Ca, co
uniemożliwia utworzenie molekuły Hd po związa-
niu Ti oraz Zr w molekułę NAT. W tym przypadku
możemy utworzyć tylko molekuły Ae oraz NAT,
pozostający Ca zaś wiążemy w molekułę Wo.
Z rys. 23 wynika ponadto, iż część punktów pro-
jekcyjnych (dodatnich) obu typów próbek leży
wzdłuż prostej o współczynniku B = 0,5 (pełne
zbilansowanie Ca), co implikuje utworzenie tylko

molekuły Hd. Z przytoczonych rozważań wynika,
że prezentowane egiryny tytanowe, oprócz mole-
kuł Ae, NAT, NATAL, zawierają: także ±Hd, ±Hy
oraz ±Wo, w zależności od składu chemicznego
skały, w której występują. Prezentowany schemat
rozliczania analiz Ti-egirynów jest rozszerzoną
wersją schematu zaproponowanego przez L.M.
LARSENA (1981).

Pełne zbilansowanie Na w omawianych CaNa-
oraz Na-piroksenach pokazało, iż najlepsze dopa-
sowanie uzyska się tylko wówczas, gdy zostanie
on wykorzystany do utworzenia molekuł Ae, Jd,
NATAL oraz NAT, współczynnik B = 0,997 zaś
osiąga największą wartość spośród wszystkich
możliwych wariantów obliczeniowych.

Badane CaNa- oraz Na-pirokseny to złożone
roztwory stałe, których skrajnymi członami są
hedenbergit i egiryn. Duża liczba punktów pro-
jekcyjnych Na-piroksenów leży w pobliżu składu
nietypowego piroksenu S2. Jest to wynikiem du-
żego udziału w tym roztworze cyrkonowej odmia-
ny neptunitu, którego podrzędnymi składnikami
są Jd, NATAL, (±Tp).

Wzajemne relacje składników omawianego
roztworu stałego ilustrują rys. 25 i 26. Z liniowej
zależności AlIV/Ti vs. Na wynika (rys. 25), iż dla
Na ≤ (0,5—0,6) wartość stosunku AlIV/Ti zawie-
ra się w przedziale (1,0—2,0). Oznacza to, że ty-
tan w CaNa-piroksenach może tworzyć molekułę
Tp lub kombinację molekuł NATAL ±Tp. Udział
Ca w roztworze jest w pełni bilansowany przez
(Mg + Mn + Fe2+), stąd głównymi jego składnika-
mi są Hd oraz czysty Ae (Hd > Ae). Dla Na ≥
0,6 apfu (Ae > Hd) stosunek AlIV/Ti < 1,00, na-
tomiast Σ(Mg, Fe2+, Mn) > Ca, co oznacza poja-
wienie się w roztworze molekuły NAT, która
wspólnie z molekułą NATAL bilansuje udział Ti.
Obserwowany duży rozrzut Fe3+ (0,55—0,9 apfu)
dla Na > 0,8, wywołany podstawieniem (Ti, Zr)4+

+ (Mg, Fe)2+ ⇔ 2Fe3+, może być tłumaczony sek-
torową budową Ti-egirynów. Ponadto, także na
rys. 26, widoczna jest wspomniana wcześniej
dwutorowa ewolucja składu CaNa- oraz Na-pirok-
senów (model A i B, rys. 26). W skałach plagio-
klazowych ewolucja piroksenów zaczyna się od
składów egiryn-augitów Na0,2Ca0,8Fe2

0
+
,75Mg0,0nFe3

0
+
,2

Si2O6 (model A) lub Na0,2Ca0,8Fe2
0
+
,5Mg0,3Fe3

0
+
,25Si2O6

(model B, skały zasobne w NaK-skalenie) w kie-
runku składu egirynu tytanowego.
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Ciągłą serię składów od Ca- przez CaNa- do
Na-piroksenów stwierdzono również w skarnie
pektolitowym z Międzyrzecza k. Bielska-Białej.
Różnica w chemizmie obu serii wynika z ich ge-
nezy (magmowa, metasomatyczna). Ewolucja Ca-
Na-piroksenów ze skarnów pektolitowych zaczy-

na się od bardziej magnezowych składów egiryn-
-augitu (Na0,2Ca0,8Mg0,6Fe2

0
+
,2Fe3

0
+
,2Si2O6) i jest konty-

nuowana do Ti-egirynu.

4.1.3. Wybór wektorów
wymiany Thompsona

Ewolucję składów piroksenów skał cieszyń-
skiej prowincji magmowej można również za-
prezentować, korzystając z wektorowej metody
Thompsona. Skład piroksenu przedstawia się
jako sumę składnika addytywnego, diopsydu (Di)
oraz zbioru następujących wektorów wymiany:
(Al,Ti,Fe,Cr)-tk (molekuły Tschermaka), mc, pl,
fm oraz mt (tabela 2). Obecność wektorów wy-
miany Tschermaka oraz fm została opisana wcze-
śniej, podczas omawiania odpowiadających im
podstawień izomorficznych. Wektory wymiany pl,
mc oraz mt zostały zobrazowane na rys. 27 i 28.
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Rys. 25. Zależność AlIV/Ti vs. Na przedstawiająca mecha-
nizm bilansowania tytanu; dla Na ≤ 0,5—0,6 apfu Ti w egi-
ryn-augitach wchodzi w skład molekuły Tp lub NATAL ±Tp.
Udział Ca jest bilansowany przez Σ(Mg + Mn + Fe2+), stąd
składnikami roztworu są Hd oraz Ae (Hd > Ae). Dla Na ≥
0,6 apfu (Ae > Hd) Ti wchodzi w strukturę NAT i NATAL.
Rozrzut udziału Fe3+ dla Na > 0,8 apfu jest wywołany pod-
stawieniem (Ti, Zr)4+ + (Mg, Fe)2+ ⇔ 2Fe3+

Rys. 26. Zmienność Ca, Mg, Fe2+, Fe3+ oraz Mn w funkcji
udziału Na dla egiryn-augitów oraz egirynów. Widoczna jest
dwutorowa ewolucja ich składów (model A i B)

Tabela 2. Zestawienie wektorów wymiany oraz molekuł
Tschermaka zastosowanych do przedstawiania składu pi-
roksenów obecnych w skałach cieszyńskiej prowincji mag-
mowej

Składniki (wektory) wymiany

Al-tk : AlIVAlVISi—1Mg—1 mc : MgCa—1

Ti-tk : AlIV
2 TiSi—2Mg—1 pl : NaSiCa—1AlIV

—1

Fe-tk : AlIVFe3+Si—1Mg—1 fm : FeMg—1

Cr-tk : AlIVCr3+Si—1Mg—1 mt : (Mg, Fe2+)Ti Fe3+
—2

Zr-tk : AlIV
2 ZrSi—2Mg—1 mm : MnMg—1

diopsyd: CaMgSi2O6 — składnik addytywny

Fas = Di + xAl-tk + yFe-tk + zTi-tk + wfm = Di + AlVI
x

Fe3+
y Ti4+

z Fe2+
w Mg—1 Si2—(x+y+2z) = CaMg1—(x+y+z+w) Fe2+

w AlVI
x

Fe3+
y Ti4+

z Alx+y+2z Si2—(x+y+2z)O6; x + y + z + w = 1

Ti-Ae = Di + pl + Fe-tk + xmt + yTi-tk = Di + NaFe3
1

+
—2x

Tix+yMg—1+x—y Ca—1 AlIV2y Si—2y = NaFe3
1

+
—2xTix+y Mgx—y AlIV2y

Si2—2yO6; x + y = 1

Molekuły Tschermaka

CaTs (CaAl2SiO6) — wapniowa molekuła Tschermaka

FATs (CaFe3+AlSiO6) — żelazowo-glinowa molekuła
Tschermaka

Tp lub TiTs (CaTiAl2O6) — tytanowa molekuła Tschermaka

CrTs (CaCr3+AlSiO6) — chromowa molekuła Tschermaka

W zapisie wektorów wymiany indeks dolny przy danym kationie in-
formuje, o ile moli wzrasta (indeks dodatni) lub zmniejsza się (in-
deks ujemny) jego udział w składzie danego minerału. Podano
przykłady dla fassaitu (Fas) oraz Ti-egirynu (Ti-Ae)



Otrzymane dla tych zależności współczynniki kie-
runkowe B są bardzo bliskie wartościom teore-
tycznym, wymaganym dla mt oraz pl. Skład che-
miczny dowolnego Ca-piroksenu można zatem
przedstawić jako sumę Di, fm, mc oraz molekuł
Tschermaka (tabela 2); mc jest wektorem wystę-
pującym tylko w piroksenach cieszynitów subal-
kalicznych, których punkty projekcyjne są zloka-
lizowane na polu augitu. Wektor pl jest głównym
wektorem wymiany w CaNa- oraz Na-piroksenach
(tabela 2). W egirynach tytanowych, poza podsta-
wieniem egirynowym, które jest sumą wektorów
pl i Fe-tk, występuje wektor Ti-tk oraz mt [równo-
ważny podstawieniu Ti4+ + (Mg, Fe)2+ ⇔ 2Fe3+].

4.1.4. Ewolucja składu chemicznego
piroksenów
w cieszynitach teralitowych

Miąższość stref przechłodzenia w brzeżnych
partiach silli wynosi do 0,15—0,2 m (rys. 2g).
Występują w nich dwie generacje piroksenów.
W drobnokrystalicznym tle skalnym, zbudowa-
nym ze słupkowych oraz pręcikowych kryształów
pierwszej generacji (0,01—0,16 mm), występują
nieliczne, o wiele większe, sektorowe pirokseny
generacji drugiej (rys. 29c). Długość tych ostat-
nich mieści się w przedziale 0,5—1,5 mm, do-
chodząc w skrajnych przypadkach do 2—3 mm,
co pozwala określić je terminem mikrofenokrysz-
tałów (0,5—1,0) lub fenokryształów (>1,0 mm).
W przechłodzonych partiach silli cieszynitów te-
ralitowych, w strefie bezpośredniego kontaktu ze
skałą ościenną, przestrzenie interstycjalne pirok-
senów pierwszej generacji są powszechnie wy-
pełnione wtórnymi skaleniami, głównie albitem
i adularem.

Kolejną charakterystyczną cechą omawianej
części profilu sillu jest powszechna amfibolizacja
piroksenów pierwszej generacji. W ich obrazach
BSE obszary najciemniejsze są pozostałościami
po pierwotnej fazie piroksenowej, natomiast ob-
szary jasne to amfibol, biotyt oraz tytanit.
W strefach silnej intensyfikacji procesu amfiboli-
zacji całe tło skalne stanowią amfibole o składzie
ferrokaersutytu lub ferropargasytu. Proces bioty-
tyzacji piroksenów pod względem intensywności
wyraźnie ustępuje procesowi ich amfibolizacji.

Pirokseny pierwszej generacji wykazują pla-
mistą niejednorodność składu; punkty projekcyj-
ne analiz plamek różniących się jasnością wystę-
pują na polach diopsydu lub wollastonitu diagra-
mu Wo-En-Fs, powyżej linii Di-Hd. Taki rozrzut
składów mógłby być wynikiem budowy sektoro-
wej, czemu może jednak przeczyć brak prostoli-
nijnych granic między plamkami. Charakteryzują
się one szerokim przedziałem zmienności wskaź-
nika mg (0,83—0,59) (rys. 30, tabela 3, an. 1—6);
zdecydowana większość punktów projekcyjnych
ich analiz wykazuje wartości mg < 0,72. Przy-
czyną plamistej niejednorodności piroksenów
pierwszej generacji może być albo ich krystaliza-
cja w warunkach bardzo dużego przechłodzenia
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Rys. 27. Zależność (Si + Ca) vs. (AlIV + Na) potwierdzająca
obecność podstawienia: Si + Na ⇔ AlIV + Ca, równoważnego
wektorowi wymiany Thompsona pl (NaSiCa—1AlIV

—1)

Rys. 28. Zależność Fe3+ vs. (Ti + Mg + Fe2+) potwierdzająca
obecność podstawienia mt (Mg, Fe2+)Ti Fe3+

—2

6 — Ewolucja...
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Rys. 29a. Gałązkowe formy subkrzemowych diopsydów występujących w poziomie cieszynitów maficznych sillu cieszynitów
teralitowych w Boguszowicach (OE 1N); b. Pręcikowe formy piroksenów wykazujące obecność jaskółczych ogonów (strzałki),
obecne w zdefragmentowanych partiach stref przechłodzenia sillu w Puńcowie (OE 1N); c. Sektorowy fenokryształ piroksenu
ze stref przechłodzenia sillu cieszynitu teralitowego z Puńcowa. Dane analityczne dla profilu A-A sektora (110) zamieszczono
w tabeli 4, strefę reakcyjną oznaczono strzałką (BSE); d. Przykład niejednorodnej wewnętrznie obwódki reakcyjnej rozwinię-
tej w sektorze (100) Ca-piroksenu z cieszynitów maficznych. Wąska, zewnętrzna obwódka a ma skład hedenbergitu. Dane dla
profilu A-A są zawarte w tabeli 5 (BSE); e. Sektorowy kryształ subkrzemowego diopsydu z centralnych partii silli cieszynito-
wych z zielonymi obwódkami hedenbergitu o drobnorytmicznej budowie pasowej. Dane dla profilu A-A sektora (110) podano
w tabeli 6 (BSE); f. Sektorowy (optycznie) kryształ hedengergitu występujący w żyle syenitu nefelinowego w Puńcowie;
w jego obrazie BSE widoczna jest tylko budowa pasowa; strzałką w sektorze (111) oznaczono obszar podwyższonego udziału
Na oraz Mn (BSE); g, h. Fragment strefy przechłodzenia sillu w Puńcowie (g), w której występują zielone obszary powiązane
ze szczelinami zabliźnionymi resztkowym stopem syenitowym. Obecne są w nich liczne „plamiste pirokseny” (h), zbudowane
z nieregularnych obszarów jasnych (1) i ciemnych (2); (g — OE 1N, h — BSE)



stopu, wymuszającego krzywoliniowe granice pla-
mek, albo ich reakcja z późniejszymi stopami
magmowymi.

Fenokryształy stref przechłodzenia silli terali-
towych (rys. 29c, 8f) charakteryzują się typową
dla płaskich frontów krystalizacji budową sekto-
rową z następującym schematem wzbogacenia
w molekuły Tschermaka: (100) ≅ (110) > (010)
> (111) (rys. 31). Są to subkrzemowe diopsydy
(tabela 4) o wysokiej wartości wskaźnika mg
(0,85—0,72), podwyższonym w stosunku do
pierwszej generacji udziałem Cr oraz porówny-
walnymi średnimi udziałami Fe3+ i Ti [rys. 31;

∆(Fe3+, Ti) ≅ 0,006 apfu]. Dodatkową cechą cha-
rakterystyczną fenokryształów jest budowa oscy-
lacyjna (rys. 29c). Powoduje ona niewielkie
zmiany udziałów kationów danego sektora wokół
ich generalnego trendu, związanego z niewielkim
spadkiem udziału molekuł Tschermaka w kierun-
ku ich podstawy [tabela 4, profil liniowy dla sek-
tora (110)]. Wiąże się to ze wzrostem udziału Mg
w M1 i tym samym niewielkim wzrostem wskaź-
nika mg. Przedstawiony wyżej odwrócony typ
zmian składu fenokryształów wyraźnie odbiega
od schematu wykazywanego przez pirokseny kry-
stalizujące in situ w sillu cieszynitowym.
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Tabela 3. Analizy mikrolitów (piroksenów pierwszej generacji) oraz stref reakcyjnych feno-
kryształów występujących w marginalnych partiach silli cieszynitów teralitowych [%wag.]

Mikrolity Strefy reakcyjne fenokryształów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO2 50,46 46,42 45,33 44,18 48,02 48,28 42,81 44,21 47,52 48,81
TiO2 1,51 2,90 3,23 4,21 2,04 1,69 4,65 3,21 2,47 1,75
Al2O3 2,75 5,46 6,84 8,03 5,05 4,47 9,28 7,51 4,43 3,21
Cr2O3 0,24 0,03 0,06 0,00 0,00 0,03 0,07 0,01 0,00 0,21
Fe2O3* 0,38 3,85 4,77 4,67 2,65 1,93 4,73 5,92 3,16 1,58
MgO 14,17 13,13 11,95 10,91 10,78 9,39 11,56 11,38 10,53 9,79
FeO 4,87 3,88 4,22 4,61 8,77 9,83 3,29 4,31 8,55 10,77
MnO 0,04 0,10 0,10 0,06 0,06 0,22 0,05 0,14 0,23 0,29
CaO 23,47 22,72 22,59 23,04 22,07 22,89 22,82 22,21 22,35 22,59
Na2O 0,30 0,34 0,48 0,61 0,62 0,68 0,47 0,53 0,57 0,51
K2O 0,01 0,01 0,11 0,05 0,02 0,01 0,00 0,04 0,07 0,04

Total 98,25 98,85 99,68 100,37 99,81 99,42 99,73 99,46 99,88 99,55

Si 1,898 1,754 1,707 1,661 1,815 1,846 1,612 1,676 1,808 1,871
AlIV 0,102 0,247 0,293 0,339 0,185 0,152 0,388 0,324 0,192 0,129
AlVI 0,020 0,000 0,010 0,016 0,040 0,000 0,024 0,012 0,006 0,016
Ti 0,043 0,083 0,091 0,119 0,058 0,049 0,132 0,092 0,071 0,050
Cr 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,006
Fe3+ 0,011 0,110 0,135 0,132 0,075 0,056 0,134 0,169 0,090 0,046
Mg 0,795 0,740 0,671 0,611 0,607 0,535 0,649 0,643 0,597 0,559
Fe2+ 0,153 0,123 0,133 0,145 0,277 0,314 0,103 0,137 0,272 0,345
Mn 0,001 0,003 0,003 0,002 0,002 0,007 0,002 0,004 0,007 0,009
Ca 0,946 0,920 0,911 0,928 0,894 0,938 0,920 0,902 0,911 0,928
Na 0,022 0,025 0,035 0,044 0,045 0,050 0,034 0,039 0,042 0,038
K 0,000 0,001 0,005 0,002 0,001 0,001 0,000 0,002 0,003 0,002

Σ kat. 4,000 4,000 3,999 4,000 4,000 3,999 4,000 4,000 4,000 4,000

mg** 0,829 0,761 0,730 0,688 0,633 0,591 0,732 0,678 0,623 0,588
Di 79,5 74,0 67,1 61,1 60,7 53,5 64,9 64,3 59,7 55,9
Hd 9,5 1,6 3,7 9,5 15,9 29,8 1,6 2,6 19,1 29,3
EnFs 2,9 5,5 3,9 2,6 6,0 1,1 4,5 5,8 4,4 3,1
Tp 4,3 8,3 9,1 11,9 5,8 4,9 13,2 9,2 7,1 5,0
CaTs 2,0 0,0 1,0 1,7 4,0 4,8 2,3 1,2 0,7 1,6
FATs 0,4 7,8 10,1 8,4 2,9 0,8 10,2 12,8 4,3 1,3
Ae 2,2 2,5 3,5 4,4 4,5 5,0 3,4 3,9 4,2 3,8

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).

6*



Fenokryształy stref przechłodzenia wykazują
powszechną obecność wąskich, zewnętrznych ob-
wódek (rys. 29c, strzałka), o prostych lub krzy-
woliniowych granicach, których składy charakte-
ryzuje wskaźnik mg < 0,73 (tabela 3, an. 7—10).
O wiele rzadziej obserwowano strefy reakcyjne

rozwijające się wzdłuż ich płaszczyzn łupliwości.
W obwódkach wzrostowych ich profile liniowe
pokazywały spadek wartości mg w przedziale
0,72—0,58 oraz udziału molekuł Tschermaka jak
w mikrolitach pierwszej generacji piroksenów.
Proces amfibolizacji fenokryształów był obserwo-
wany sporadycznie.

Wyjaśnienie relacji między piroksenami obu ge-
neracji oraz obwódkami fenokryształów może być
następujące. Fenokryształy w stanie zawieszonym
zostały przyniesione wraz ze stopem w miejsce
jego iniekcji w osady fliszowe. Pod wpływem dyfe-
rencjacji przepływowej oraz tzw. efektu ściany
(BHATTACHARJI, 1967) fenokryształy te skupiły się
w strefie kontaktowej sillu, gdzie w warunkach du-
żego przechłodzenia stopu nastąpiła nukleacja pi-
roksenów pierwszej generacji. Z rys. 30 wynika, iż
tylko pojedyncze analizy, dla 0,72 < mg < 0,84, re-
prezentują pierwotne składy tych piroksenów. Wię-
kszość z nich (0,72 < mg < 0,59) ma składy zmie-
nione wskutek reakcji ze stopem o składzie syeni-
tu (rys. 30, spadek udziału Ti, Fe3+, AlIV, wzrost
udziału Si, Na), analogicznie do synchronicznie po-
wstających z nimi obwódek reakcyjnych i wzrosto-
wych fenokryształów.

Zakres zmian składu sektorowych piroksenów
w sillach cieszynitowych jest funkcją stopnia dyfe-
rencjacji stopu, a tym samym położenia analizo-
wanej próbki w pionowym profilu sillu. W wy-
stępującym po strefie przechłodzenia poziomie
cieszynitów maficznych (melanokratycznych)
przedział zmian wskaźnika mg dla sektorów bada-
nych piroksenów (rys. 32) wynosi 0,65 < mg <
0,8 apfu. Widoczna jest wyraźna odrębność zmian
składu dla sektorów (111) i (010) oraz ich zbież-
ność dla sektorów (100), (110), co można opisać
następującym schematem wzbogacenia w mole-
kuły Tschermaka: (100) ≅ (110) > (010) > (111).
We wszystkich sektorach spełniona jest general-
na zasada: Fe3+ > Ti, przy stałej wartości ∆(Fe3+,
Ti) ≅ 0,04 apfu. Tak szeroki zakres zmian mg jest
oczywiście wynikiem podstawienia: Mg + Si ⇔
(Fe3+, Ti, Cr) + AlIV, obniżającego jego wartość,
głównie w sektorach wzbogaconych w molekuły
Tschermaka. Przy braku selektywnej adsorpcji
Fe3+, Ti4+ na ścianach wzrostu pirokseny niewyka-
zujące budowy sektorowej zmieniałyby prawdopo-
dobnie swój wskaźnik mg w zakresie odpowia-
dającym sektorowi (111), tj. 0,79—0,74.
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Rys. 30. Zmiany udziałów molowych Si, AlIV, Ti oraz Na
w funkcji wskaźnika mg (temperatury) faz piroksenowych
obecnych w strefach przechłodzenia silli cieszynitów terali-
towych

Rys. 31. Fenokryształy stref przechłodzenia z typowym dla
sektorowych piroksenów skał alkalicznych schematem
wzbogacenia w molekuły Tschermaka: (100) ≅ (110) >
(010) > (111)



Przedstawione sektorowe pirokseny z poziomu
cieszynitów maficznych można porównać ze
składem sektorowych fenokryształów stref prze-
chłodzenia. Odmienność tych ostatnich wynika
z innego zakresu zmian wskaźnika mg oraz stop-
nia ich wzbogacenia w molekuły Tschermaka.
W przypadku braku wzbogacenia wskaźnik mg
fenokryształów zmieniałby się w zakresie
0,84—0,79 [przedział zmian sektora (111)],
a więc byłby wyraźnie wyższy niż w sektorowych
piroksenach krystalizujących in situ. Miarą wzbo-
gacenia porównywanych piroksenów w molekuły
Tschermaka może być wartość maksymalnego

udziału AlIV, wyższego w przypadku piroksenów
krystalizujących in situ (AlIV

max ≅ 0,48 apfu), jak
również przedstawiona wcześniej wartość para-
metru ∆(Fe3+, Ti). Otrzymanie odmiennych rów-
nań regresji AlIV vs. mg wskazuje na inne tempo
ich wzbogacenia w kationy Tschermaka [AlIV =
2,008 — 2,247 mg, (R = —0,908) — pirokseny cie-
szynitów maficznych; AlIV = 1,844 — 2,086 mg,
(R = —0,965) — fenokryształy stref przechłodze-
nia]. Cechą wyróżniającą fenokryształy jest po-
nadto powszechna obecność budowy oscylacyjnej
oraz przeciwstawny charakter zmian udziałów
molowych kationów vs. mg w profilach liniowych
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Tabela 4. Analizy sektorów (111), (010), (100) oraz profilu liniowego sektora (110) fenokryształów obecnych
w strefach przechłodzenia silli cieszynitów teralitowy [%wag.]

(111) (010) (100)
Sektor (110), profil liniowy A-A [µm]

0 70 113 161 233 276

SiO2 50,67 50,43 46,80 46,78 45,33 42,81 44,32 44,29 43,78 44,33 44,06 46,87
TiO2 1,58 1,98 2,42 3,05 3,02 4,65 3,98 3,88 4,15 3,65 3,68 2,58
Al2O3 3,50 3,22 5,95 5,76 6,95 9,28 7,70 7,84 8,14 7,84 7,96 5,97
Cr2O3 0,19 0,21 0,23 0,22 0,12 0,07 0,19 0,22 0,15 0,06 0,10 0,20
Fe2O3* 2,19 1,22 4,03 4,42 4,09 4,73 3,79 3,88 3,13 4,29 3,90 3,12
MgO 15,48 14,72 13,24 12,99 12,58 11,56 12,06 12,01 11,56 12,05 11,85 13,11
FeO 3,07 5,01 2,52 3,07 2,64 3,29 3,60 3,28 4,26 3,22 3,49 3,08
MnO 0,12 0,11 0,07 0,00 0,07 0,05 0,05 0,09 0,06 0,02 0,02 0,06
CaO 23,29 22,84 23,60 23,36 23,42 22,82 22,94 23,17 22,84 23,24 23,01 23,65
Na2O 0,28 0,27 0,37 0,53 0,38 0,47 0,44 0,43 0,41 0,38 0,41 0,32
K2O 0,00 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Total 100,46 100,08 99,22 100,20 98,61 99,73 99,06 99,09 98,48 99,10 98,46 98,99

Si 1,858 1,866 1,754 1,743 1,713 1,612 1,675 1,673 1,667 1,674 1,674 1,760
AlIV 0,142 0,134 0,246 0,257 0,287 0,388 0,325 0,327 0,333 0,326 0,326 0,24
AlVI 0,009 0,006 0,015 0,000 0,022 0,023 0,018 0,022 0,032 0,023 0,031 0,024
Ti 0,044 0,055 0,070 0,085 0,086 0,132 0,113 0,110 0,119 0,104 0,105 0,073
Cr 0,006 0,006 0,007 0,006 0,004 0,002 0,006 0,007 0,005 0,002 0,003 0,006
Fe3+ 0,060 0,034 0,111 0,124 0,116 0,134 0,108 0,110 0,090 0,122 0,111 0,088
Mg 0,846 0,812 0,773 0,722 0,709 0,649 0,680 0,676 0,656 0,679 0,671 0,734
Fe2+ 0,094 0,155 0,070 0,096 0,084 0,103 0,114 0,104 0,136 0,102 0,111 0,097
Mn 0,004 0,003 0,001 0,000 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,001 0,001 0,002
Ca 0,915 0,905 0,929 0,932 0,949 0,920 0,929 0,937 0,932 0,940 0,937 0,952
Na 0,020 0,019 0,025 0,038 0,028 0,034 0,032 0,032 0,030 0,028 0,030 0,023
K 0,000 0,003 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Σ kat. 4,000 4,000 3,999 4,005 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

mg** 0,845 0,811 0,811 0,766 0,780 0,732 0,754 0,760 0,744 0,752 0,751 0,799
Tp 4,4 5,5 7,0 8,5 8,6 13,2 11,3 11,0 11,9 10,4 10,5 7,3
CaTs 0,9 0,6 1,5 0,0 2,2 2,3 1,8 2,2 3,2 2,3 3,1 2,4
FATs 4,6 1,8 9,3 8,3 9,3 10,1 8,1 8,5 6,3 9,5 8,5 7,0
Di 81,9 81,2 75,2 72,2 70,9 64,9 68,0 67,6 65,6 67,9 67,1 73,4
Hd 0,0 1,5 0,0 4,1 3,9 1,4 3,7 4,4 6,2 3,9 4,5 5,1
EnFs 6,3 7,1 4,6 2,8 2,3 4,5 4,0 3,2 3,8 3,2 3,4 2,4
Ae 2,0 1,9 2,5 3,8 2,8 3,4 3,2 3,2 3,0 2,8 3,0 2,3

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



ich dendrytów ścianowych (wykazują one tenden-
cję spadku udziału molekuł Tschermaka).

Cechą wyróżniającą pirokseny cieszynitów ma-
ficznych jest powszechna obecność obwódek re-
akcyjnych (rys. 29d), rejestrujących dwa etapy
oddziaływania z nimi stopów magmowych, któ-
rym przypisano odpowiednio dwa przedziały
zmian mg: 0,2 < mg < 0,6 oraz mg < 0,1 (rys.
32). W strefach tych obserwuje się odwrócenie
tendencji zmian udziału Si (jego wzrost), czego
konsekwencją jest spadek udziału kationów
Tschermaka (spadek AlIV, Fe3+, Ti) oraz lokalny
wzrost Na i Fe3+ dla hedenbergitowych obwódek
z mg < 0,1. Implikuje to wzrost udziału molekuły
egirynu w strukturze badanych piroksenów.
Przykład takiej niejednorodnej wewnętrznie ob-
wódki reakcyjnej, rozwiniętej w sektorze (100)
(tabela 5, an. 1—3), ilustruje rys. 29d. Składa się
ona z wąskiej (ok. 10 µm) zewnętrznej obwódki
a (tabela 5, an. 7—9) o składzie hedenbergitu (mg
= 0,37—0,29), którego punkty projekcyjne na rys.
32 mieszczą się w pierwszym przedziale zmian
wskaźnika mg. W kierunku do wnętrza sektora
(100) występuje szersza, ok. 100 µm, strefa wew-
nętrzna o wskaźniku mg podwyższonym w sto-

sunku do niezmienionej partii tego sektora (tabe-
la 5, an. 4—6). Charakteryzuje się ona obniżonym
udziałem kationów Tschermaka, które prawdopo-
dobnie zostały z tej strefy wyprowadzone w wyni-
ku procesu dyfuzji w kierunku na zewnątrz sek-
tora. Doprowadziło to do sztucznego podniesienia
wartości wskaźnika mg tej strefy. Jeżeli porówna-
my składy obwódek reakcyjnych etapu pierwsze-
go ze składem reakcyjnych mikrolitów stref prze-
chłodzenia, to zaobserwujemy tylko niewielkie
przesunięcie punktu przegięcia zależności AlIV

vs. mg, wynoszące odpowiednio 0,70 i 0,65.
Znacznie rzadziej sektorowe pirokseny pozio-

mu cieszynitów maficznych wykazują obecność
obwódek wzrostowych, głównie dla sektora (111),
gdzie wskaźnik mg zmienia się w zakresie
0,78—0,39, przekraczając typowy dla tego pozio-
mu sillu zakres zmian tego parametru. Trendy
zmian dla Ti oraz Fe3+ stają się rozbieżne; dla mg
< 0,5 obserwujemy wzrost udziału Fe3+ sprzę-
żonego ze wzrostem Na, przy stałym poziomie
AlIV. Znacznie węższy zakres zmian parametru mg
< 0,52 zanotowano w przypadku sektora (110),
przy zachowaniu trendu zmian wspomnianych
wcześniej kationów, analogicznie do sektora
(111).

W obrębie dwóch pierwszych poziomów piono-
wego profilu cieszynitów teralitowych (rys. 2e)
obserwowano przykłady morfologii kryształów
piroksenów wskazujących na ich krystalizację
przy dużym przechłodzeniu stopu magmowego.
Związana ona była z warunkami częściowej utra-
ty stabilności wzrostu kryształu ścianowego.
W strefie przechłodzenia sillu z Puńcowa stwier-
dzono występowanie kryształów piroksenów wy-
kazujących obecność jaskółczych ogonów (rys.
29b), natomiast w poziomie cieszynitów maficz-
nych sillu z Boguszowa — ich gałązkowych form
(rys. 29a).

O wiele szerszy przedział zmian składu zaob-
serwowano w sektorach piroksenów występu-
jących w centralnych partiach silli cieszynitów
teralitowych, gdzie w gruboziarnistych cieszyni-
tach mezokratycznych ich skład zmienia się od
subkrzemowego diopsydu do hedenbergitu. Na
rys. 33 widoczny jest porównywalny zakres
zmian mg we wszystkich sektorach, wynoszący
odpowiednio 0,78—0,36 dla (111) oraz 0,72—0,39
dla pozostałych sektorów. W całym przedziale
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Rys. 32. W cieszynitach maficznych sumaryczny przedział
zmian wskaźnika mg dla wszystkich sektorów wynosi 0,65
< mg < 0,80 apfu; schemat wzbogacenia sektorów w mole-
kuły Tschermaka jest analogiczny do fenokryształów stref
przechłodzenia



zmian wskaźnika mg obserwuje się wzrost
udziału AlIV (spadek Si), przy czym w sektorze
(111) ∆AlIV osiąga wartość maksymalną (0,2
apfu). W tym samym sektorze stwierdzono naj-
większe zróżnicowanie udziałów Fe3+ i Ti (∆Fe3+,
Ti), które dla mg = 0,36 osiąga 0,1 apfu, podczas
gdy dla pozostałych sektorów ∆(Fe3+, Ti) vs. mg
ma stałą, niską wartość.

Analiza profili liniowych w sektorach omawia-
nych piroksenów pokazała, iż największe zmiany

ich składu występują w ich zewnętrznych stre-
fach wzrostu o szerokości 50—300 µm, gdzie mg
spada od 0,7—0,65 do wartości poniżej 0,4 (rys.
34). Z porównania profili sektorów (100) oraz
(111), wykazujących najbardziej skrajne zmiany
składów, wynika, iż udziały AlIV w obu sektorach
rosną, zwłaszcza w ich najbardziej zewnętrznych
strefach, co wiąże się głównie ze wzrostem Fe3+.
Udziały Ti albo nie wykazują wzrostu, albo rosną
przy zachowanej ∆(Fe3+, Ti), co uwidacznia się
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Tabela 5. Wyniki analiz sektora (100) oraz rozwiniętej w jego obrębie złożonej ob-
wódki reakcyjnej, w której wydzielono dwie strefy: wewnętrzną (I strefa o szerokości
ok. 100 µm) oraz zewnętrzną (II strefa o szerokości ok. 10 µm) [%wag.]

Sektor (100) I strefa reakcyjna II strefa reakcyjna

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 40,80 40,63 40,62 43,45 42,70 42,48 43,59 45,01 46,94
TiO2 4,73 5,04 4,84 3,89 4,14 4,03 2,71 1,78 1,30
Al2O3 10,64 10,96 10,84 8,87 9,52 9,86 6,58 5,51 2,95
V2O3 0,03 0,08 0,08 0,07 0,08 0,04 0,08 0,09 0,08
Cr2O3 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00
Fe2O3* 6,26 5,26 5,88 4,42 5,06 4,73 5,20 5,40 3,96
MgO 10,29 9,94 10,13 11,15 10,94 10,59 5,00 6,16 4,55
CaO 23,37 23,17 23,31 23,46 23,70 23,59 21,65 20,82 21,58
MnO 0,12 0,05 0,07 0,05 0,14 0,12 0,38 0,46 0,47
FeO 2,67 3,78 3,02 3,71 2,81 3,09 12,80 13,33 16,26
Na2O 0,43 0,41 0,41 0,38 0,43 0,45 0,97 0,86 1,02
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,01

Total 99,32 99,30 99,23 99,44 99,54 99,00 99,03 99,43 99,14

Si 1,552 1,548 1,547 1,642 1,613 1,613 1,726 1,771 1,871
AlIV 0,448 0,452 0,453 0,358 0,387 0,387 0,274 0,229 0,129
AlVI 0,029 0,04 0,034 0,037 0,037 0,054 0,033 0,026 0,010
Ti 0,135 0,144 0,139 0,111 0,118 0,115 0,081 0,053 0,039
Al 0,477 0,492 0,487 0,395 0,424 0,441 0,307 0,255 0,139
V 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 0,003
Cr 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000
Fe3+ 0,179 0,151 0,169 0,126 0,144 0,135 0,155 0,160 0,119
Mg 0,583 0,564 0,576 0,628 0,616 0,600 0,295 0,361 0,271
Ca 0,952 0,946 0,951 0,950 0,959 0,960 0,918 0,877 0,922
Mn 0,004 0,002 0,002 0,001 0,004 0,004 0,013 0,015 0,016
Fe2+ 0,085 0,120 0,096 0,117 0,089 0,098 0,424 0,439 0,542
Na 0,032 0,030 0,030 0,028 0,031 0,033 0,074 0,066 0,079
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,001

Σ kat. 4,000 3,999 4,000 4,000 4,000 4,001 4,000 4,001 4,002

mg** 0,688 0,675 0,685 0,721 0,726 0,720 0,338 0,376 0,291
Tp 13,5 14,4 13,9 11,1 11,8 11,5 8,1 5,3 3,9
CaTs 2,9 4,0 3,4 3,7 3,7 5,4 3,3 2,6 1,0
FATs 14,9 12,4 14,1 9,9 11,4 10,3 7,9 9,7 4,1
Ae 3,2 3,0 3,0 2,8 3,1 3,3 7,4 6,6 7,9
Hd 5,6 7,4 6,1 7,5 7,4 8,8 43,0 34,0 55,9
Di 58,3 56,4 57,6 62,8 61,6 60,0 29,5 36,1 27,1
EnFs 1,7 2,4 1,9 2,2 1,0 0,7 0,4 5,7 0,0

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



obecnością bardziej różowej obwódki we wszyst-
kich sektorach obserwowanych optycznie przy
1 N. Generalnie ∆(Ti(100), Ti(111)) spada w trakcie
wzrostu piroksenów cieszynitów mezokratycz-
nych od ok. 0,08 apfu do 0,04 apfu, co powoduje

zbliżanie się składu poszczególnych sektorów
w miarę spadku wartości wskaźnika mg (rys.
10). Z rys. 34 wynika również, iż w najbardziej
zewnętrznych strefach przyrostu poszczególnych
sektorów wzrasta udział Na, a tym samym mole-
kuły egirynu. Ponadto omawiane profile pokazują
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Rys. 33. Wskaźnik mg vs. %mol. kationów dla piroksenów
z gruboziarnistych cieszynitów mezokratycznych z central-
nych partii silli; widoczny jest porównywalny zakres zmian
parametru mg we wszystkich sektorach: 0,78—0,36 dla
(111) oraz 0,72—0,39 dla pozostałych, w sektorze (111)
∆AlIV osiąga wartość maksymalną (0,2 apfu)

Rys. 34. Przykład profili liniowych sektorów (100) i (111)
Ca-piroksenów z centralnych partii silli teralitowych, dla
których największe zmiany składu występują w zewnętrz-
nych strefach wzrostu o szerokości 50—300 µm, gdzie war-
tość wskaźnika mg spada od 0,7—0,65 do 0,4

Rys. 36. Typowy profil liniowy [sektor (110)] piroksenów
występujących w centralnych partiach silli cieszynitów tera-
litowych, mających hedenbergitowe obwódki wzrostowe
o szerokości 120—180 µm, dla których wskaźnik mg obniża
się do 0,06

Rys. 35. Przedział zmian składów piroksenów cieszynitów
mezokratycznych zawierających żyły syenitu nefelinowego
w jądrach, których wartość mg obniżała się do 0,5, nato-
miast w obwódkach hedenbergitowych — do 0,05



względne relacje szybkości wzrostu piroksenów
w kierunkach X oraz Z.

Najszerszy przedział zmian składu piroksenów
z centralnych partii silli cieszynitowych zareje-
strowano w strefach zetknięcia się frontów kry-
stalizacji stropowej i spągowej, w próbkach cie-
szynitów mezokratycznych zawierających żyły sy-
enitu nefelinowego. W kryształach tych wskaźnik
mg zmieniał się w przedziale 0,8—0,05 (rys. 35).
W ich jądrach wartość mg wraz ze spadkiem tem-
peratury obniżała się do 0,5, z jednoczesnym
wzrostem udziału kationów Tschermaka, nato-

miast w dobudowywanych do rdzenia obwódkach
o składzie hedenbergitu, przy spadku mg do 0,05,
następował spadek ich udziału. Proces spadku
AlIV w obwódkach wzrostowych nastąpił wówczas,
gdy proces frakcjonalnej krystalizacji spowodował
powstanie stopów o składzie syenitu. Przykład ta-
kiego kryształu piroksenu przedstawiono na rys.
29e. Jego wszystkie sektory wzrostu miały heden-
bergitowe obwódki wzrostowe o szerokości
120—180 µm, często wykazujące budowę pasową.
Profil liniowy sektora (110), gdzie w strefie o sze-
rokości ok. 250 µm zaobserwowano spadek wska-
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Tabela 6. Profil liniowy sektora (110), w którym w strefie o szerokości ok. 250 µm zaobserwowano
spadek wskaźnika mg od 0,7 do 0,06 dla piroksenu występującego w centralnych partiach silli cieszy-
nitów teralitowych zawierających żyły syenitu [%wag.]

Odległość [µm]

0 172 200 236 272 318 345 372 390 409 464

SiO2 41,63 43,47 41,93 40,81 40,07 41,32 41,65 41,75 41,92 44,22 43,49
TiO2 4,42 3,78 4,20 4,15 4,16 3,41 3,19 2,79 2,62 1,72 1,98
Al2O3 10,07 9,27 10,19 11,14 11,89 9,38 7,92 6,73 6,29 4,28 4,67
Cr2O3 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,06 0,01 0,01
Fe2O3* 5,31 3,92 4,63 4,71 5,93 6,00 6,24 6,24 5,90 5,56 5,40
MgO 10,27 10,51 9,58 7,72 6,70 4,54 3,23 1,84 1,38 1,34 0,67
CaO 23,19 23,21 23,17 23,20 23,12 22,62 22,01 21,78 21,39 21,43 21,10
MnO 0,16 0,14 0,12 0,18 0,32 0,50 0,58 0,76 0,81 0,96 1,03
FeO 3,40 4,51 4,95 6,54 7,30 12,01 14,57 17,28 18,51 20,28 20,81
Na2O 0,47 0,49 0,45 0,50 0,53 0,62 0,77 0,69 0,71 0,72 0,79
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Total 98,95 99,31 99,22 98,94 100,02 100,42 100,16 99,86 99,60 100,51 99,96

Si 1,588 1,647 1,600 1,576 1,543 1,618 1,655 1,687 1,706 1,789 1,775
AlIV 0,412 0,353 0,400 0,424 0,457 0,382 0,345 0,313 0,294 0,211 0,225
AlVI 0,040 0,061 0,059 0,083 0,083 0,051 0,026 0,007 0,008 0,000 0,000
Ti 0,127 0,108 0,121 0,120 0,121 0,100 0,095 0,085 0,080 0,052 0,061
Cr 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000
Fe3+ 0,153 0,112 0,133 0,137 0,172 0,177 0,187 0,190 0,181 0,169 0,166
Mg 0,584 0,594 0,545 0,444 0,385 0,265 0,192 0,111 0,084 0,081 0,041
Ca 0,947 0,942 0,948 0,960 0,954 0,949 0,937 0,943 0,933 0,929 0,923
Mn 0,005 0,005 0,004 0,006 0,010 0,017 0,019 0,026 0,028 0,033 0,036
Fe2+ 0,108 0,143 0,158 0,211 0,235 0,393 0,484 0,584 0,630 0,686 0,710
Na 0,035 0,036 0,033 0,038 0,040 0,047 0,059 0,054 0,056 0,056 0,063
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 4,001 4,001 3,999 4,000 4,000 3,999 4,000 4,002 3,999 4,000

mg** 0,691 0,700 0,652 0,561 0,486 0,317 0,222 0,125 0,094 0,087 0,045
Tp 12,7 10,8 12,1 12,0 12,1 10,0 9,5 8,5 8,0 5,2 6,1
CaTs 4,0 6,1 5,9 8,3 8,3 5,1 2,6 0,7 0,8 0,0 0,0
FATs 11,8 7,6 9,9 10,1 13,2 13,1 12,9 13,6 12,6 10,7 10,3
Di 58,4 59,4 54,5 44,4 38,5 26,5 19,2 11,1 8,4 8,1 4,1
Hd 7,8 10,3 12,3 21,3 23,3 40,2 49,5 60,4 63,5 68,6 71,8
EnFs 1,8 2,3 1,9 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 1,2 1,6 1,4
Ae 3,5 3,6 3,3 3,8 4,0 4,7 5,9 5,4 5,6 5,6 6,3

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).

7 — Ewolucja...



źnika mg od 0,7 do 0,06, zaprezentowano na rys.
36, a odpowiednie dane zamieszczono w tabeli 6.

Z przedstawionych danych analitycznych do-
tyczących zakresu ewolucji składu piroksenów
w sillach cieszynitów teralitowych wynika, że ich
generalny trend można określić w następujący
sposób: Wo48-55-52En39-17Fs13-31. Zakres ten można
rozszerzyć do składu Wo49En2Fs49, uwzględniając
skład obwódek piroksenów cieszynitów mezokra-
tycznych sąsiadujących z żyłami syenitu nefelino-
wego. Dotyczy on jednak ewolucji składu pirok-
senów w syenitach, którą omówimy poniżej.

W sillach cieszynitów teralitowych wyróżniono
dwa typy strukturalne syenitów: drobno- i grubo-
ziarniste z odmiennymi zakresami zmian składu
Ca-piroksenów. W syenitach gruboziarnistych
(rys. 7c) wskaźnik mg dla sektorowych pirokse-
nów zmienia się w przedziale 0,62—0,04. Punkt
przegięcia krzywych udziałów molowych kationu
vs. Mg/(Mg + Fetotal) występuje dla mg ≅ 0,15
(rys. 37). Dla 0,15 < mg < 0,62 udziały katio-
nów Tschermaka podlegają niewielkim zmianom.
Krzywe udziałów biegną prawie równolegle lub
pod niewielkim kątem do osi X, podczas gdy dla
mg < 0,15 następuje wyraźny spadek ich udziału,
największy dla sektora (100), gdzie ∆AlIV = 0,33
apfu. Udziały molowe kationów Tschermaka

w sektorach (100), (110) i (010) są bardzo po-
dobne, różnią się wyraźnie od sektora (111). Je-
żeli porównamy z sobą rys. 33 (cieszynity mezo-
kratyczne) oraz rys. 37 (syenit gruboziarnisty),
to stwierdzimy niższe udziały Ti w syenicie, naj-
częściej poniżej 0,1 apfu, oraz wyższe Fe3+. Zatem
w syenicie gruboziarnistym nie występuje pokry-
wanie się udziałów Fe3+ i Ti w sektorze (100)
obecne w cieszynitach (rys. 33). Również od-
mienny charakter mają rozkłady liniowe udziału
kationów w sektorach piroksenów syenitów gru-
boziarnistych. Obserwuje się w nich duże, ciągłe
zmiany wskaźnika mg w obrębie całego profilu,
gdy tymczasem w piroksenach cieszynitów mezo-
kratycznych zmiany tego parametru następowały
w jego obwódkach. W profilach sektorów oma-
wianych piroksenów udział Na wzrastał monoton-
nie, nie przekraczając wartości 1,7 %wag.

Pirokseny występujące w drobnoziarnistych
syenitach (rys. 7d) charakteryzują się najmniej-
szym przedziałem zmian wskaźnika mg
(0,32—0,01). Są to hedenbergity, które dla wy-
mienionego zakresu zmian mg wykazują ciągły
spadek udziałów AlIV i Ti. Schemat wzbogacenia
w molekuły Tschermaka (rys. 38) sektorów jest
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Rys. 37. W żyłach syenitów gruboziarnistych wskaźnik mg
dla sektorowych piroksenów zmienia się w przedziale
0,62—0,04, z punktem przegięcia krzywych dla mg ≅ 0,15.
Pirokseny te ewoluują w przedziale Wo49-54-46En31-4Fs20-50

Rys. 38. Pirokseny z żył drobnoziarnistych syenitów wy-
kazują najmniejszy przedział zmian wskaźnika mg
(0,32—0,01); są to sektorowe hedenbergity z typowym sche-
matem wzbogacenia w molekuły Tschermaka, dla których
udział AlIVmax nie przekracza 0,4 apfu, ich ewolucja zaś odby-
wa się w przedziale Wo54-48En14-1Fs32-51



podobny jak w piroksenach cieszynitów teralito-
wych, przy AlIV

max < 0,4 apfu. Małe zróżnicowanie
składów poszczególnych sektorów sprawia, że
optycznie sektorowe kryształy hedenbergitów
w obrazach BSE (rys. 29f) wykazują tylko budo-
wę pasową, odzwierciedlającą tempo spadku
wskaźnika mg. Zmiany udziałów Fe3+ w sekto-
rach są nieco odmienne od zmian Ti oraz AlIV.
Jego wzrost do ok. 0,25 apfu (tabela 7) dla mg <
0,1 jest sprzężony ze wzrostem udziału Na do po-
ziomu 0,1 apfu. Jest to oczywiście związane ze
wzrostem udziału molekuły egirynu, przy jedno-
czesnym spadku udziału FATs. Wskazuje to na

zmianę kierunku ewolucji składu od szeregu
diopsyd — hedengergit ku egirynowi. W profilach
liniowych omawianych piroksenów duże spadki
wartości wskaźnika mg występowały w wąskich,
ok. 50 µm szerokości, obwódkach, przy małych
zmianach udziału pozostałych kationów. Wzrost
Na oraz Mn (do 0,05 apfu, tabela 7) notowano
tylko w bardzo wąskich, kilkumikronowych, ze-
wnętrznych nieciągłych strefach (rys. 29f,
strzałka).

W syenitach większość punktów projekcyj-
nych analiz leży na polu hedenbergitu. Pirokse-
ny syenitów gruboziarnistych ewoluują w prze-
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Tabela 7. Zmienność składu CaMgFe2+-piroksenów występujących w żyłach syenitów drobno-
ziarnistych [%wag.]

SiO2 45,49 42,48 40,69 45,42 45,12 45,61 46,40 45,23 46,32 44,30
TiO2 1,86 2,88 3,54 1,67 1,67 1,34 0,89 1,19 0,71 1,12
Al2O3 5,39 7,89 9,45 4,30 4,28 3,26 2,05 2,53 1,62 3,54
Cr2O3 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00
Fe2O3* 4,68 5,30 5,84 3,78 4,09 3,97 4,56 6,36 5,96 7,94
MgO 4,68 3,45 3,31 3,18 2,12 1,15 0,53 0,15 0,10 0,33
CaO 22,82 22,53 22,31 22,26 22,07 21,78 21,31 20,66 20,34 20,24
MnO 0,49 0,53 0,45 0,71 0,93 0,94 1,10 1,08 1,43 1,04
FeO 15,08 14,60 13,55 18,30 19,70 21,73 22,69 21,51 21,96 19,89
NiO 0,00 0,05 0,03 0,00 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Na2O 0,62 0,68 0,71 0,55 0,58 0,74 0,88 1,24 1,38 1,40
K2O 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,00 0,01

Total 101,13 100,41 99,89 100,20 100,61 100,28 100,51 100,01 99,81 99,82

Si 1,776 1,678 1,614 1,813 1,809 1,850 1,889 1,853 1,902 1,813
AlIV 0,224 0,322 0,386 0,187 0,191 0,150 0,098 0,122 0,078 0,171
AlVI 0,024 0,045 0,056 0,015 0,011 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000
Ti 0,055 0,086 0,106 0,050 0,050 0,041 0,027 0,037 0,022 0,034
Cr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000
Fe3+ 0,138 0,158 0,174 0,114 0,123 0,121 0,140 0,196 0,184 0,244
Mg 0,272 0,203 0,196 0,190 0,127 0,070 0,032 0,009 0,006 0,020
Ca 0,955 0,954 0,948 0,952 0,948 0,935 0,930 0,907 0,895 0,888
Mn 0,016 0,018 0,015 0,024 0,032 0,032 0,038 0,038 0,050 0,036
Fe2+ 0,493 0,482 0,449 0,611 0,661 0,737 0,773 0,737 0,754 0,681
Ni 0,000 0,002 0,001 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000
Na 0,047 0,052 0,055 0,043 0,045 0,058 0,069 0,099 0,109 0,111
K 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 0,000

Σ kat. 4,001 4,000 4,001 4,000 3,999 4,001 4,000 4,000 4,000 4,000

mg** 0,301 0,241 0,239 0,208 0,139 0,075 0,034 0,010 0,006 0,021
Tp 5,5 8,6 10,6 5,0 5,0 4,1 2,7 3,7 2,2 3,4
CaTs 2,4 4,5 5,6 1,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
FATs 9,0 10,5 11,8 7,2 8,0 6,2 4,4 4,8 5,4 10,3
Hd 51,3 51,4 47,2 62,5 68,0 75,5 81,3 78,8 81,3 71,6
Di 27,2 20,3 19,6 19,0 12,7 7,0 3,2 0,9 0,6 2,0
EnFs 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1
Ae 4,7 5,2 5,5 4,3 4,5 5,8 6,9 9,9 10,9 11,1

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).

7*



dziale Wo49-54-46En31-4Fs20-50, natomiast pirokseny
syenitów drobnoziarnistych — w przedziale
Wo54-48En14-1Fs32-51. Punkt przegięcia na wspólnej
dla syenitów linii ewolucji występuje dla składów
Wo54En16Fs30. Zmiany udziałów wybranych katio-
nów (Si, AlIV, Ti) vs. mg dla piroksenów całego
profilu pionowego sillu cieszynitowego zestawio-
ne na rys. 39 pokazują, że wszystkie rodzaje skał

występujące w sillu są z sobą powiązane proce-
sem frakcjonalnej krystalizacji.

Kontynuację ewolucji składu Ca-piroksenów
w kierunku egirynu stwierdzono w tych partiach
żył syenitu nefelinowego, dla których wskaźnik
barwy był mniejszy od 10. Częstość pojawiania
się kryształów o składzie egiryn-augitu oraz egi-
rynu była rzadka, otrzymane dane wskazują na
dwuetapowość procesu ewolucji ich składu.
W pierwszym etapie krystalizowały kryształy
egiryn-augitu, dla których sumaryczny przedział
zmian składu, oparty na próbkach syenitu z Bo-
guszowic (B5 i B4), można określić jako
Ae7-73Q90-23Jd3-4. Analogicznie do Ca-piroksenów
cieszynitów, kryształy egiryn-augitów wykazy-
wały budowę sektorową (tabela 8). Z przedsta-
wionego na rys. 40 profilu liniowego sektora
(111) kryształu z syenitu B5 wynika, iż dla

trzech jego punktów projekcyjnych z AlIV > 0,03
apfu parametr klasyfikacyjny J/(Q + J) ≤ 0,2.
Oznacza to, że w krysztale tym obserwuje-
my ciągłą ewolucję składu od hedenbergitu do
egiryn-augitu, z J/(Q + J)max = 0,56 (Q50Ae44Jd6).
Cechą charakterystyczną omawianego profilu,
w jego części dotyczącej egiryn-augitu, jest wy-
raźny wzrost udziału Zr (∆Zr = 0,03 apfu), przy
niewielkim wzroście Ti (∆Ti = 0,008 apfu) oraz
stałym udziale AlIV ≅ 0,03 apfu. Odmienne rela-
cje Zr oraz Ti zaobserwowano w sektorze (100),
w którym przy spadku udziału Ti wynoszącym

0,015 apfu występował słaby wzrost Zr (∆Zr =
0,008 apfu).

W obrazie BSE kryształu z próbki B4 (rys.
41a) widoczna jest plamista niejednorodność, wy-
nikająca z jego reakcji ze stopem interstycjal-
nym. Partie jasne (1) stanowią relikty pierwotne-
go CaNa-piroksenu (egiryn-augitu), natomiast
partie szare (2), o zmiennym odcieniu, mają
skład Ti-egirynu. Profil liniowy omawianego
kryształu przedstawiono na rys. 42. Przypusz-
czalny zakres ewolucji jego pierwotnego składu
wynosił: Ae52-73Q45-23Jd4-3. W jego zmienionych
fragmentach plamistość obrazu BSE wynika
z niejednorodności udziałów Ca oraz Fe2+ (rys.
41b), a więc molekuły hedenbergitu, która osiąga
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Rys. 39. Zmiany udziałów wybranych kationów (Si, AlIV, Ti)
vs. mg dla piroksenów pionowego profilu sillu cieszynitu te-
ralitowego; próbka syenit Boguszowice reprezentuje jego
gruboziarnistą odmianę, natomiast Puńców — odmianę drob-
noziarnistą

Rys. 40. Profil liniowy sektora (111) kryształu piroksenu
z syenitu Boguszowice 5, który wykazuje ciągłą ewolucję
składu od hedenbergitu do egiryn-augitu (Q50Ae44Jd6). Cechą
charakterystyczną tego profilu jest wyraźny wzrost udziału
Zr (∆Zr = 0,03 apfu) w jego egiryn-augitowej części



wartość do 20 %mol. W profilu tym można zaob-
serwować sprzężone, faliste zmiany udziałów Ca,
Fe2+ i Ti. Są one zapewne wynikiem reakcji, któ-
ra przebiegała nie tylko na ścianach zewnętrz-
nych kryształu, ale również wzdłuż jego wew-
nętrznych mikropęknięć, których pozycję prze-
strzenną wyznaczają „doliny” udziałów Ca oraz
maksima Na i Ti.

Proces reakcji kryształu egiryn-augitu z reszt-
kowym stopem interstycjalnym jest dobrze wi-
doczny na rozkładach powierzchniowych (rys.

41b, c, d), szczególnie w przypadku Ca oraz Ti.
Udziały Zr i Mn ulegają jednoczesnemu podkon-
centrowaniu w wąskich, brzeżnych strefach
kryształu, które podlegały reakcji. Równocześnie
w rozkładzie powierzchniowym Ti (rys. 41d) wi-
doczne są prostolinijne granice egiryn-augitu
oraz Ti-egirynu, które w tych partiach kryształu
mają charakter obwódki wzrostowej. W obrazie
BSE przebieg jego wewnętrznych mikropęknięć
wyznaczają granice obszarów jasnych oraz sza-
rych, podkreślone obecnością wąskiej, ciemniej-
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Tabela 8. Wyniki analiz sektorowych CaNa- oraz Na-piroksenów występujących w żyłach syenitów ne-
felinowych (próbki: syenit Boguszowice 4, 5) [%wag.]

Sektor (100) Sektor (111)

SiO2 47,34 48,83 49,24 49,54 50,17 50,86 46,29 48,56 47,65 48,52 48,73
TiO2 0,56 0,67 0,77 0,77 1,15 1,50 1,64 1,68 1,75 1,89 2,21
ZrO2 0,33 0,84 1,15 1,69 0,49 0,34 0,28 0,55 0,49 0,27 0,28
Al2O3 0,88 0,56 0,56 0,61 0,78 0,79 1,49 0,90 1,02 1,05 1,24
Cr2O3 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01
Fe2O3* 7,53 11,84 14,27 15,82 19,29 21,53 8,37 14,78 11,62 13,74 15,54
MgO 0,08 0,07 0,05 0,05 0,07 0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 0,05
CaO 18,13 13,80 11,56 10,32 7,96 5,73 17,48 11,70 14,01 11,72 10,33
MnO 1,46 1,38 1,41 1,40 0,84 0,82 1,13 1,06 1,18 0,99 0,89
FeO 20,96 16,71 14,15 12,75 10,76 8,81 19,44 13,44 16,22 14,72 12,84
NiO nd nd nd nd 0,11 0,00 nd nd 0,00 0,02 0,02
Na2O 2,48 5,08 6,42 7,21 8,47 9,77 3,00 6,53 5,02 6,26 7,19
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01

Total 99,75 99,78 99,59 100,16 100,08 100,21 99,16 99,28 99,07 99,26 99,33

Si 1,937 1,969 1,975 1,971 1,976 1,985 1,898 1,948 1,933 1,948 1,943
AlIV 0,043 0,026 0,025 0,029 0,024 0,015 0,072 0,043 0,049 0,050 0,057
AlVI 0,000 0,000 0,002 0,000 0,012 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
Ti 0,017 0,020 0,023 0,023 0,034 0,044 0,051 0,051 0,053 0,057 0,066
Zr 0,007 0,017 0,022 0,033 0,009 0,006 0,006 0,011 0,010 0,005 0,005
Cr 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
Fe3+ 0,232 0,359 0,431 0,474 0,572 0,632 0,258 0,446 0,355 0,415 0,467
Mg 0,005 0,004 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003
Ca 0,795 0,596 0,497 0,440 0,336 0,240 0,768 0,503 0,609 0,504 0,442
Mn 0,051 0,047 0,048 0,047 0,028 0,027 0,039 0,036 0,040 0,034 0,030
Fe2+ 0,717 0,563 0,475 0,424 0,355 0,287 0,667 0,451 0,550 0,494 0,428
Ni nd nd nd nd 0,004 0,000 nd nd 0,000 0,001 0,001
Na 0,197 0,397 0,499 0,556 0,647 0,739 0,239 0,508 0,395 0,487 0,556
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000

Σ kat. 4,002 3,999 4,000 4,001 4,001 3,999 4,001 4,002 4,000 3,999 3,999

mg** 0,005 0,004 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003
Ae 15,3 35,9 43,1 47,4 57,2 63,2 16,7 44,6 35,5 44,6 46,7
Jd 0,0 0,0 0,2 0,0 1,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
NATAL 4,3 2,6 2,5 2,9 2,4 1,5 7,2 4,3 4,9 4,3 5,7
NAT 0,0 1,2 4,1 5,3 3,9 7,1 0,0 1,9 0,0 1,9 3,1
Tsch 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,4 0,0 0,0
Di 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3
Hd 77,7 60,4 50,3 44,4 34,2 24,4 74,1 47,8 59,0 47,9 43,9

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn), nd — brak oznaczeń.
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Rys. 41a—d. Kryształ egiryn-augitu (1) występujący w żyle syenitu nefelinowego, który podlegając reakcji ze stopem syeni-
towym wzdłuż mikroszczelin (strzałka) został częściowo zastąpiony Ti-egirynem (2). Na obrazie BSE zaznaczono przebieg
profilu liniowego A-A zaprezentowanego na rys. 42; rozkłady powierzchniowe przedstawiono dla Ca (b), Na (c), Ti (d);
e—h. Fragment kryształu egiryn-augitu (1), w którym na etapie zastępowania go egirynem (2) nastąpił proces remobilizacji
Zr i Ti. Zobrazowano go za pomocą rozkładów powierzchniowych Ca (f), Zr (g) i Ti (h). Strzałkami oznaczono obszar podwyż-
szonego udziału Ca w obszarze (2), korelującego się z obecnością jaśniejszej plamki w obrazie BSE oraz udziałami Zr
(g — podwyższonymi) i Ti (h — obniżonymi); cieszynit esseksytowy, próbka Dębowiec 43



szej strefy (rys. 41a, strzałka). Powstanie mikro-
pęknięć należy wiązać z szerszym procesem za-
chodzącym na pewnym etapie ewolucji stopów
syenitowych, który wiązał się z utratą przez nie
składników lotnych. Proces ten łączył się z de-
fragmentacją części wcześniej powstałych faz
stałych. Punkty projekcyjne analiz ze stref reak-
cyjnych mieszczące się na polu egirynu charakte-
ryzują się dużym rozrzutem. Tylko dla zbioru
analiz z powyższych stref otrzymano wyraźną ko-
relację ujemną udziałów Zr i Ti, przy czym
składy o dużym udziale Ti oraz niskim Zr są cha-
rakterystyczne głównie dla zewnętrznych partii
tych stref oraz stref wzrostowych kryształu.
W próbce B4 występują również pojedyncze
kryształy egirynów, charakteryzujące się dużą
zmiennością składu (tabela 9). Wynika ona za-
pewne z warunków dużego przechłodzenia sto-
pów interstycjalnych, które często mogły tworzyć
indywidualne, izolowane porcje, bez możliwości
ujednorodnienia ich składów.

W większości analizowanych kryształów Ca-
Na- oraz Na-piroksenów nie stwierdzono wyraźnej
korelacji udziałów Ti i Zr, oprócz wspomnianego
wcześniej przypadku stref reakcyjnych. Z przed-
stawionej na rys. 43 zależności wynika, iż

udziały Zr, w przeciwieństwie do Ti, nie wy-
kazują związku liniowego ze zmienną J/(J + Q).
Posługując się linią regresji dla Ti w egiryn-augi-
tach, można przewidzieć, iż maksymalny udział
Ti dla sektora (111) nie powinien przekroczyć
0,05, natomiast w przypadku sektora (100) —
0,07 apfu. Zatem udziały Ti w egirynach nie
powinny przekroczyć 0,08 apfu. Z omawianego
wykresu wynika, iż tak nie jest. Dla Zr udziały
tego kationu w egiryn-augitach oraz egirynach są
porównywalne i nie przekraczają wartości 0,03
apfu. Inaczej jest z Ti; w egirynach obserwujemy
wyraźny wzrost jego udziału powyżej wartości
prognozowanej — zmienia się on od 0,02 apfu do
0,12 apfu. Z analizy rys. 43 możemy wyciągnąć
wniosek, iż po krystalizacji kryształów egiryn-
-augitu rozwinął się jej nowy etap, związany
z powstawaniem TiZr-egirynu. Udział Ti w sto-
pie magmowym osiągnął swą drugą kulminację,
ulegając w dalszych etapach powolnemu spad-
kowi.

Jeżeli porównamy z sobą średnie udziały Ti
i Zr w egiryn-augitach oraz egirynach, to stwier-
dzimy podwyższenie ich udziałów w tych ostat-
nich. Zmienność składu między poszczególnymi
ziarnami egirynu jest większa niż w ich obrębie.
Na rys. 43 przedstawiono skład dwóch typowych
ziaren tego minerału — wzbogaconego w Ti (ziar-
no 1) oraz wykazującego spadek jego udziału
(ziarno 2). Pojedyncze ziarna egirynu w obrazach
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Rys. 42. Profil liniowy kryształu egiryn-augitu z próbki sy-
enit Boguszowice 4, dokumentujący dwuetapowy proces
ewolucji składu stopów syenitowych. Występują w nim
sprzężone, faliste zmiany udziałów Ca, Fe2+ oraz Ti, wyni-
kające z jego reakcji ze stopem w obszarze mikropęknięć,
których pozycję przestrzenną wyznaczają „doliny” Ca oraz
maksima Na, Ti

Rys. 43. Zależność (J/J + Q) vs. (Ti, Zr) dla egiryn-augitów
oraz egirynów z syenitów; udziały Zr w przeciwieństwie do
Ti nie wykazują związku liniowego ze zmienną J/(J + Q)



BSE cechuje wewnętrzna, plamista niejedno-
rodność, związana z wahaniami udziału molekuł
TiZr-NAT oraz Hd, której nie można przypisać
budowie sektorowej. Relacje między głównymi
kationami egirynów przedstawiono na rys. 44.
Z obecności zależności liniowej Ca vs. Fe2+

o współczynniku kierunkowym B = 1,06 wynika,
że oba składniki wchodzą w skład hedengergitu,
bez udziału molekuły Wo. Pozostałe dwa składni-
ki niewykazujące związku liniowego z Ca
wchodzą w skład molekuły Fe2+-NAT [Na(Ti,

Zr)0,5Fe2
0
+
,5Si2O6]. Uwagę zwraca obecność dwóch

populacji Ti o średnich wartościach ich udziałów
wynoszących odpowiednio 0,04 apfu i 0,07 apfu.
Obserwowana plamistość obrazów BSE wynika
z następującej niejednorodności. Plamy ciemniej-
sze zawierają mniejsze udziały Ca, Ti oraz Fe2+,
natomiast jaśniejsze — udziały większe, przy
czym wartością graniczną dla obu populacji jest
udział Ca ≅ 0,07 apfu. Otwarte pozostaje pyta-
nie, czy powyższa plamistość jest wynikiem
działania kinetycznych parametrów ich krystali-
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Tabela 9. Wyniki analiz dwóch ziaren kryształu egirynu z próbki syenit Boguszowice 4, cha-
rakteryzujących się dużą zmiennością składu [%wag.]

Ziarno 1 Ziarno 2

SiO2 50,48 50,18 50,01 50,69 50,47 51,09 50,62 51,44 52,08 51,92
TiO2 3,19 2,86 2,64 2,56 2,38 2,41 2,16 1,56 1,05 0,69
ZrO2 0,76 1,44 0,94 1,56 1,87 1,27 1,50 1,24 0,67 0,13
Al2O3 1,24 1,19 1,18 1,19 1,14 1,12 1,14 1,36 1,62 1,56
Cr2O3 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fe2O3* 23,50 23,12 23,83 23,13 22,88 23,24 22,44 24,53 26,32 27,29
Nb2O3 0,39 0,32 0,39 0,43 0,47 0,47 0,60 0,37 0,27 0,43
MgO 0,05 0,06 0,09 0,05 0,07 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02
CaO 1,90 2,22 1,68 1,83 1,74 2,16 3,65 1,71 1,11 1,39
MnO 0,71 0,66 0,75 0,81 1,02 0,70 0,87 0,60 0,81 0,77
FeO 4,69 4,96 4,41 4,85 4,83 5,66 7,01 5,10 3,53 3,34
Na2O 11,99 11,81 11,91 12,01 11,92 11,83 10,95 12,02 12,47 12,26
K2O 0,05 0,04 0,00 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 98,96 98,86 97,83 99,12 98,85 99,96 100,94 99,93 99,94 99,81

Si 1,969 1,966 1,974 1,979 1,979 1,981 1,961 1,990 2,002 2,000
AlIV 0,031 0,034 0,026 0,021 0,024 0,019 0,039 0,010 0,000 0,000
AlVI 0,026 0,021 0,029 0,033 0,029 0,032 0,013 0,052 0,073 0,071
Ti 0,094 0,084 0,078 0,075 0,070 0,070 0,063 0,045 0,030 0,020
Zr 0,015 0,028 0,018 0,030 0,036 0,024 0,028 0,023 0,013 0,002
Cr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fe3+ 0,690 0,682 0,708 0,679 0,675 0,678 0,654 0,714 0,761 0,791
Nb 0,008 0,006 0,008 0,009 0,009 0,009 0,012 0,007 0,005 0,009
Mg 0,003 0,003 0,005 0,003 0,004 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001
Ca 0,079 0,093 0,071 0,077 0,073 0,090 0,151 0,071 0,046 0,058
Mn 0,023 0,022 0,025 0,027 0,034 0,023 0,028 0,020 0,027 0,025
Fe2+ 0,153 0,163 0,145 0,158 0,158 0,184 0,227 0,165 0,114 0,108
Na 0,907 0,897 0,912 0,909 0,906 0,889 0,822 0,901 0,930 0,916
K 0,002 0,002 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 4,001 3,999 4,001 3,999 3,999 3,999 3,999 4,001 4,001

mg** 0,003 0,003 0,006 0,003 0,004 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001
Ae 69,0 68,2 70,8 67,9 67,5 67,8 65,4 71,4 76,1 79,1
Jd 2,6 2,1 2,9 3,3 3,2 3,2 1,3 5,2 7,3 7,1
NATAL 3,1 3,4 2,6 2,1 2,1 1,9 3,9 1,0 0,0 0,0
Ti-NAT 12,6 10,0 10,4 10,8 9,8 10,9 5,4 7,5 6,7 4,9
Zr-NAT 7,2 3,0 3,8 5,8 6,0 5,1 6,2 5,0 2,9 0,5
Hd 7,9 9,3 7,1 7,7 7,3 9,0 23,2 7,1 4,6 5,8
EnFs 1,9 2,3 2,6 2,8 3,7 3,3 4,1 4,0 3,3 2,8

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



zacji, czy też, jak w przypadku omawianego
kryształu z próbki Boguszowice 4, są one relikta-
mi wcześniejszych egiryn-augitów.

Wybór diopsydu jako składnika addytywnego
pozwolił w sposób ilościowy ocenić odchylenie
jego składu od składu badanego piroksenu, przez
obliczenie udziałów molowych wektorów wymia-
ny reprezentujących kierunki ewolucji diopsyd —
hedenbergit (fm), fassait (Al, Ti, Fe, Cr-tk), augit
(mc) czy egiryn (pl). Ponieważ wektor fm wyka-
zuje najszerszy przedział zmian (0,0—0,8 mola),
zmienność pozostałych wektorów została odnie-
siona do niego (rys. 45).

Bardzo szerokie zmiany wektora fm wskazują,
iż składy piroksenów ewoluowały równolegle do
linii Di-Hd diagramu Wo-En-Fs. W procesie kry-
stalizacji piroksenów możemy wyróżnić dwa eta-
py, wyznaczone składami rdzeni kryształów oraz
ich obwódek (rys. 45). W głównym procesie kon-
solidacji silli cieszynitów teralitowych Ca-pirok-
seny wykazują przyrost udziału fm do wartości
0,4 mola, co oznacza, że ich składy nie opusz-
czają pola diopsydów. Składy obwódek etapu dru-
giego wskazują na wzrost udziału molowego tego
wektora w przedziale 0,4—0,8 mola. Tak więc
w etapie tym krystalizują głównie pirokseny
o składzie hedenbergitu, co było związane
z osiągnięciem przez frakcjonowane stopy składu

syenitowego. Drugim, porównywalnym ilościowo,
a nawet przeważającym, składnikiem modyfi-
kującym skład diopsydu jest udział molowy wek-
torów Tschermaka, dochodzący do 0,5 mola.
Składnik ten związany jest z ewolucją diopsydu
w kierunku fassaitu. Punkty projekcyjne bada-
nych piroksenów na diagramie Wo-En-Fs są prze-
suwane przez wektory Tschermaka prostopadle
do linii Di-Hd.

Ich udziały molowe podlegają następującej re-
lacji: Fe-tk > Ti-tk > Al-tk > Cr-tk, udział ostat-
niego z nich jest podrzędny i na ogół nie przekra-
cza 0,002 mola. Wektory Ti-tk, Fe-tk oraz Al-tk
dla przedziału zmian fm: 0,0—0,4 wykazują duże
rozproszenie wartości ich udziałów, które jest
związane z sektorowym wzrostem. Został on opi-
sany ilościowo na rys. 46. Udziały Ti-tk i Al-tk
w poszczególnych sektorach wykazują liniowy,
dodatni związek z fm. Punkty projekcyjne dla
Ti-tk w sektorach cechuje wyraźna oddzielność,
w odróżnieniu od Al-tk, dla którego obserwuje się
ich koincydencję. Udziały wektora Ti-tk zmieniają
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Rys. 44. Relacje pomiędzy głównymi kationami w egiry-
nach; z zależności liniowej Ca vs. Fe2+ wynika, że składniki
te wchodzą w skład hedengergitu, bez Wo, natomiast Zr i Ti
— w skład Fe2+-NAT [Na(Ti, Zr)0,5Fe2

0
+
,5Si2O6]. Na uwagę

zasługuje obecność dwóch populacji Ti o średnich udziałach
0,04 oraz 0,07 apfu

Rys. 45. Zmienność udziałów molowych wektorów wymiany:
Al, Ti, Fe, Cr-tk, mc oraz pl [%mol.] w funkcji fm, wyka-
zującego najszerszy przedział zmian (0,0—0,8 mola) w pirok-
senach występujących w sillach cieszynitów teralitowych
(symbole w kolorze czarnym oznaczają obwódki kryształów)

8 — Ewolucja...



się w przedziale 0,06—0,18 mola, przy zachowa-
niu relacji ilościowych dla sektorów (111) <
(010) < (110) < (100) oraz zmienności Al-tk wy-
noszącej tylko 0,08 mola. W przypadku wektora
Fe-tk nie stwierdzono istotnej korelacji między
obu zmiennymi. Jego udziały zmieniają się
w przedziale 0,04—0,24 mola, nakładając się wza-
jemnie na siebie w sektorach (100), (010)
i (110), dla których wykazuje on nieco mniejszy
przedział zmienności (0,10—0,20 mola) w stosun-
ku do (111). W przypadku pozostałych dwóch
wektorów, pl oraz mc, będących miarą odchylenia
składu diopsydu, odpowiednio od składów egi-
rynu i augitu, ich udziały molowe są porówny-
walne; nie przekraczają 0,08 mola, a więc od-
powiadają wariacji Al-tk. Dla dużej liczby analiz
piroksenów z wysokim udziałem wektorów
Tschermaka wektor mc ma wartości bliskie zeru.

Metodę Thompsona zastosowano również do
porównania składów piroksenów występujących
w brzeżnych partiach silli cieszynitów teralito-
wych (rys. 47). Z danych tych wynika duże po-
dobieństwo składów mikrolitów (piroksenów
pierwszej generacji) oraz obwódek reakcyjnych
fenokryształów, potwierdzając reakcyjną genezę
tych pierwszych. Z porównania udziałów wekto-
rów wymiany fenokryształów oraz sektorowych
piroksenów krystalizującymi in situ w sillu na
poziomie cieszynitów maficznych wypływa wyra-
źna odrębność tych pierwszych. Charakteryzują
się one niskim udziałem wektora fm, wysokim
udziałem Cr-tk oraz obniżonymi udziałami Ti-tk
i Fe-tk w stosunku do piroksenów cieszynitów
maficznych. Zatem pirokseny te należały do faz
stałych, które znajdowały się w stanie zawiesze-
nia w stopie przed jego iniekcją w osady fliszo-
we.
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Rys. 46. Zmienność udziałów wektorów Ti-tk, Fe-tk, Al-tk
[%mol.] w sektorach wzrostu piroksenów cieszynitów terali-
towych. Tylko wektory Ti-tk oraz Al-tk wykazują liniowy, do-
datni związek z mg. Zmiany udziałów Ti-tk, wykazujące
największą regularność, podlegają następującym relacjom
ilościowym w sektorach: (111) < (010) < (110) < (100)

Rys. 47. Zmienność udziałów wektorów Thomsona dla pi-
roksenów występujących w brzeżnych partiach silli cieszyni-
towych, z której wynika duże podobieństwo składów
mikrolitów (c) (piroksenów I generacji) oraz obwódek reak-
cyjnych fenokryształów (b), potwierdzające reakcyjną gene-
zę tych pierwszych; a — fenokryształy, d — pirokseny
cieszynitów maficznych



Zmienność wektorów Thompsona Ca-pirokse-
nów grubo- i drobnoziarnistych syenitów przed-
stawiono na rys. 48. Oba typy syenitów wykazują
odmienny zakres zmian wektora fm. Dla pirokse-
nów syenitów grubo- i drobnoziarnistych wynosi
on odpowiednio 0,15—0,77 mola i 0,42—0,86
mola. Sumaryczny zakres jego zmienności w sy-
enitach (0,15—0,86) jest tylko nieco mniejszy od
stwierdzonego w skałach cieszynitowych. Jeżeli
porównamy z sobą dane dla wektorów Ti, Fe-tk
cieszynitów (rys. 45) i syenitów (rys. 48), to za-
uważymy wyraźną zbieżność zachowania się Ti-tk
w Ca-piroksenach obu typów syenitów oraz ich
obwódek reakcyjnych w cieszynitach. W obu przy-
padkach ma miejsce wyraźna tendencja spadkowa
jego udziału od 0,12 mola do wartości zerowych,
przy wyraźnej koincydencji punktów projekcyj-
nych obu typów syenitów. Nieco inaczej przedsta-
wia się zmienność wektora Fe-tk w syenitach.
Jego udziały molowe wykazują lekką tendencję
spadkową, przy wzroście fm do ok. 0,8 mola, po-
dobnie jak w obwódkach reakcyjnych Ca-pirokse-
nów w cieszynitach. Udziały Fe-tk w syenitach
gruboziarnistych są znacznie większe, dochodzą
do 0,32 mola, podczas gdy we wspomnianych
wcześniej obwódkach nie były większe od 0,20
mola. Widoczne jest również wyraźne rozwar-
stwienie punktów projekcyjnych tego wektora dla
obu typów syenitów (rys. 48). W syenitach drob-
noziarnistych jego udział nie przekracza wartości
0,20 mola, tendencje zmian zaś są bardziej dopa-
sowane do obwódek reakcyjnych. Dotyczy to rów-
nież wektora Al-tk, który w syenitach gruboziar-
nistych, analogicznie do wektora Fe-tk, zachowuje
się odmiennie, przejawiając tendencję wzrostową
oraz spadkową jego udziału, z punktem przegięcia
dla fm = 0,4 mola. Maksymalne udziały wektora pl
w Ca-piroksenach zarówno syenitów, jak i skał
cieszynitowych są porównywalne, nieprzekraczają
wartości 0,14 mola. Udziały wektorów Cr-tk oraz
mc w obu syenitach są niskie; udział pierwszego
z nich nie przekracza 0,002 mola, drugiego —
0,06 mola (syenity gruboziarniste), przy czym
w przypadku syenitów drobnoziarnistych wartość
ta nie jest większa od 0,02 mola, a dla wielu ana-
liz przyjmuje wartości ujemne.

Syenity gruboziarniste stanowią formę pośred-
nią  między  składami  mezokratycznych  cieszyni-
tów a syenitów drobnoziarnistych. Są efektem

krystalizacji stopów o pośrednich zdyferencjono-
wanych składach, które w wyniku dekompresji
układu uległy przemieszczeniu w marginalne par-
tie silli. Ponieważ występujące w nich Ca-piro-
kseny łączą w sobie cechy piroksenów krystali-
zujących w obu wyróżnionych wcześniej głów-
nych etapach konsolidacji silli cieszynitów
teralitowych, można przypuszczać, iż w trakcie
dekompresji przemieszczające się stopy mogły
zawierać w stanie zawieszonym kryształy pirok-
senów, które kontynuowały swą krystalizację
w marginalnych strefach sillu, przy większym
przechłodzeniu stopu.

Opisując ewolucję składu CaNa oraz Na-pi-
roksenów za pomocą wektorów Thompsona, jako
składnik addytywny przyjęto egiryn. Przy takim
wyborze największe zmiany udziału będzie wy-
kazywał wektor pl (NaSiCa—1AlIV

—1) — od wartości
zerowych dla składu egirynu do —1 dla heden-
bergitu — dlatego też w stosunku do niego przed-
stawiono zmienność pozostałych wektorów
(rys. 49). Udział molekuł NAT i NATAL przed-
stawia suma wektorów Ti-tk oraz mt
(AlIV

2 Ti2Fe2
0
+
,5Si—2Fe3+

—2Mg—0,5), molekuły hedenbergi-
tu zaś — wektor fm. Zmiany udziałów molowych
głównych wektorów wymiany podkreślają wspo-
mnianą wcześniej dwuetapowość procesów
związanych z krystalizacją stopów syenitowych.
Można tu wyróżnić etap krystalizacji egiryn-augi-
tu (—0,9 < pl < —0,2) oraz Ti-augitu (pl > —0,2).
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Rys. 48. Zmienność udziałów molowych wektorów Thompso-
na dla Ca-piroksenów grubo- i drobnoziarnistych syenitów

8*



Dla wartości wektora pl (—0,2—0,0) obserwujemy
bardzo szeroki przedział zmian wektorów (Ti-tk +
mt), jak również Al-tk i Zr-tk. Dla pl = —0,1 udział
sumy wektorów fm oraz mm gwałtownie spada do
wartości zerowych. W przedziale tym wzrost
udziału Al-tk do poziomu 0,08 mola wiąże się ze
wzrostem udziału molekuły Jd w strukturze egiry-
nów, natomiast wzrost sumy wektorów Ti-tk i mt
do 0,12 mola łączy się z molekułą NAT. Udziały
wektora Zr-tk nie przekraczają 0,04 mola, wyka-
zując dwa ekstrema — dla pl = —0,5 oraz —0,1.

4.1.5. Ewolucja składu chemicznego
piroksenów
w cieszynitach esseksytowych

Zmienność składu piroksenów w sillach cie-
szynitów esseksytowych zostanie przedstawiona
z uwzględnieniem relacji między obecnymi w nich
fazami jasnymi. W większości tych silli skalenie
alkaliczne dominują nad nefelinem (próbki Dębo-
wiec 43 i 44, Lipowa), natomiast w próbce Za-
marski IG1 obserwowano ich odwrotne relacje.
Pirokseny prezentowanych silli nie wykazują bu-
dowy sektorowej dostrzegalnej optycznie; słabe
przejawy tej budowy obserwowano w ich obra-
zach BSE. Ustalenie pełnego zakresu ewolucji pi-

roksenów cieszynitów esseksytowych było utrud-
nione ze względu na wysoki stopień ich wtórnych
przeobrażeń (chlorytyzacja).

Z zestawienia danych dla próbek Dębowiec 43,
44 oraz Lipowa (rys. 50) wynika, iż zmienność
ich składu jest analogiczna do zmienności składu
w piroksenach cieszynitów maficznych (melano-
kratycznych) z silli teralitowych. Wskaźnik mg
dla wszystkich sektorów zmienia się w zakresie
0,80—0,65. Dla sektorów wzbogaconych w katio-
ny Tschermaka obserwuje się wzrost ich udziału
przy spadku mg, a w sektorze (111) ich udział
praktycznie nie ulega zmianie (rys. 50). Analo-
gicznie do cieszynitów maficznych obserwujemy
dominację udziału Fe3+ nad Ti4+ w pozycji M1,
którą zobrazowano (rys. 50) wykreśleniem linii
regresji dla sektora (010). Zakres zmian AlIV (Ti)
w obu porównywanych skałach jest podobny;
AlIV

max = 0,46 apfu dla mg = 0,65 w cieszynitach

teralitowych, gdy tymczasem dla omawianych pi-
roksenów AlIV

max = 0,49 dla mg = 0,65. Otrzymane
dane pozwoliły zdefiniować następujący przedział
ewolucji Ca-piroksenów cieszynitów esseksyto-
wych: Wo49-52En41-32Fs10-16.

Cechą charakterystyczną cieszynitów esseksy-
towych jest powszechna obecność obwódek reak-
cyjnych o składzie egirynu (rys. 51a, b) na rdze-
niach subkrzemowych diopsydów. Samodzielne
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Rys. 49. Zmiany udziałów molowych głównych wektorów
wymiany Thompsona, podkreślające dwuetapowość proce-
sów krystalizacji stopów syenitowych. Można tu wyróżnić
etap krystalizacji egiryn-augitu (—0,9 < pl < —0,2) i Ti-egi-
rynu (pl > —0,2)

Rys. 50. Zmienność udziałów AlIV, Fe3+ oraz Ti w funkcji
wskaźnika mg dla Ca-piroksenów z silli cieszynitów essek-
sytowych; linie regresji wykreślono tylko dla sektora (010)
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Rys. 51a—c. Przykłady relacji egiryn-augitu (1) oraz zastępujących je egirynów (2) w sillach cieszynitów esseksytowych,
dane analityczne dla profilu A-A z (b) zamieszczono w tabeli 10 i na rys. 53. Występujące w obrębie ziarna piroksenu z (c)
strefy z wysokimi udziałami Zr oznaczono gwiazdką, ich dane analityczne zamieszczono w tabeli 11 (BSE); d. Pirokseny
z cieszynitów subalkalicznych często wykazują obecność stref o podwyższonej jasności (BSE), które mają formę regularnych
wielokątów. Obserwuje się w nich podwyższone udziały AlIV korelujące dodatnio z Ti, Fe3+, Na oraz ujemnie z Mg. Dane dla
profilu C-D zamieszczono w tabeli 13 i na rys. 65 (BSE); e. Fenokryształy piroksenów z sillu cieszynitu subalkalicznego ze
Starego Bielska wykazują charakterystyczną budowę oscylacyjną wraz z objawami ich defragmentacji, wyrażającymi się obec-
nością jaśniejszych, nieregularnych stref (strzałka). Zabliźniona mikroszczelina z przemieszczeniem fragmentów ziarna zo-
stała oznaczona linią przerywaną; Bi — biotyt (BSE); f, g. W sillu cieszynitu teralitowego z Boguszowic występują pirokseny
o złożonej budowie (f). Możemy w nich wyróżnić jądro oraz wykazujące oscylacyjną budowę obwódki A. W obrębie jądra,
wzdłuż mikroszczelin, występują jaśniejsze plamy o składzie obwódek (strzałka, linia przerywana). Zarówno jądra, jak i ob-
wódki cechuje budowa sektorowa (g) (BSE); h. Złożony ksenokryształ pioksenu z sillu Marklowice-Kalembice, składający się
z jądra płaszczowego Cr-diopsydu oraz obwódek: (A) z oscylacyjną budową, (B) wykazującej cechy budowy sektorowej (BSE)



igiełkowe kryształy egirynu występują w intersty-
cjach Ca-piroksenów. Obie formy egirynu wyka-
zują w obrazach BSE skomplikowaną budowę
wewnętrzną, analogiczną do tej w CaNa- oraz
Na-piroksenach z syenitów drobnoziarnistych sil-
li teralitowych. Analiza ich profili liniowych po-
twierdziła ponadto obecność składów egiryn-augi-
tów. Tworzyły one nie tylko obwódki wzrostowe,
lecz także samodzielnie występujące kryształy.
Zakładając obecność ciągłego roztworu stałego
diopsyd-egiryn, na podstawie analizy kryształów
egiryn-augitów wyznaczono równania regresji za-
leżności Ca vs. (Mg, Fe2+, Fe3+). Ekstrapolacja
tych zależności dla udziałów Ca obecnych w sub-
krzemowych diopsydach (Ca = 0,937 apfu) pro-
wadzi do wniosku, iż ewolucja Ca-piroksenów
w sillach cieszynitów esseksytowych mogłaby
maksymalnie obejmować następujący hipotetycz-
ny przedział: Wo49-52-48En41-16Fs10-36. Jej potwier-
dzenie uzyskano, poszukując obwódek reakcyj-
nych o składzie Ca-piroksenów występujących na
omówionych uprzednio rdzeniach subkrzemo-
wych diopsydów. Na rys. 52 ponownie zestawio-
no dane dla omawianych Ca-piroksenów, posze-
rzając je o wyniki analiz obwódek reakcyjnych
zarówno o składach Ca-, jak i CaNa-piroksenów.

Przykład typowych zmian składu piroksenów
w obwódkach wykazujących obecność stref

o składzie egiryn-augitu (rys. 51b) zaprezentowa-
no na rys. 53, wraz z danymi w tabeli 10. Trudno
było ustalić pełny zakres zmian składu pirokse-
nów, ze względu na powszechność występowania
procesu chlorytyzacji w strefach granicznych
jądro-obwódka. Z profilu liniowego A-A (rys. 53)

wynika, iż w zakresie do 100 µm obwódka ma
skład egiryn-augitu (tabela 10), natomiast w jego
pozostałej części — egirynu, z płynnym przejś-
ciem między obu fazami. W obrębie egirynowej
części profilu obserwuje się niewielkie fluktuacje
składu, związane ze zmianami udziałów molekuł
Ae, NAT oraz Hd. Jednakże, jak wynika z obrazu
BSE (rys. 51b), omawianą obwódkę cechuje nie-
jednorodna struktura wewnętrzna, która sugeru-
je, że egiryn (2) zastępował strefę egiryn-augitu
(1). Analogiczną strukturę wewnętrzną mają
igłowe kryształy egirynu, gdzie jaśniejsze plamy
(BSE) wykazują podwyższony w stosunku do tła
udział Ca. Egiryn-augity występują również jako
samodzielne kryształy, które jednak w większo-
ści przypadków wykazywały reakcję ze stopem.
Przykład takiego kryształu ilustruje rys. 51c, na
którym egiryn-augit stanowi jasne relikty; ich
składy dla trzech przykładowych ziaren zamiesz-
czono w tabeli 11. W niektórych reliktowych jas-
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Rys. 52. Zmienność udziałów Si, Ti, Fe3+, Na oraz AlIV

w funkcji mg (temperatury) oparta na danych dla Ca-pirok-
senów, poszerzonych o wyniki analiz obwódek reakcyjnych
Ca- i CaNa-piroksenów

Rys. 53. Przykład typowego profilu liniowego piroksenów
cieszynitów esseksytowych z zielonymi obwódkami CaNa-
oraz Na-piroksenu. Z prezentowanego profilu wynika, że
w zakresie do 100 µm obwódka ma skład egiryn-augitu
z płynnym przejściem do egirynu w jego pozostałej części



nych plamach egiryn-augitu występuje podwyż-
szony udział Zr do 4 %wag. (do 16 %mol.
Zr-NAT; miejsca te na rys. 51c oznaczono
gwiazdką).

W sillu z Lipowej spotykano pojedyncze
kryształy egirynu o następującym składzie:
Ae85-67NAT8-24Hd0-2. Udział Zr w tych egirynach
jest na ogół niski, poniżej 0,01 apfu, notowano

w nich natomiast wysokie udziały tytanu. Mak-
symalny wynosił 7,1 %wag. (tabela 11, ziar-
no 3), co odpowiada udziałowi molekuły Ti-NAT
do 33 %mol. Generalnie prezentowane Ti-egiry-
ny charakteryzują się dużym przedziałem zmian
Ti w obrębie pojedynczego ziarna (0,04—0,20
apfu), co możemy tłumaczyć ich sektorową bu-
dową.
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Tabela 10. Profil liniowy będący przykładem typowych zmian składu zielonych obwódek Ca-piroksenów wystę-
pujących w sillach cieszynitów esseksytowych, wykazujących obecność stref o składzie egiryn-augitu [%wag.]

Odległość [µm]

0 18 32 45 61 107 123 155 171 202 218 250

SiO2 48,85 50,72 49,42 51,01 51,22 51,01 51,16 51,72 51,84 51,92 51,91 52,34
TiO2 0,91 0,99 1,66 1,88 2,23 2,47 2,66 2,70 2,96 2,48 2,40 4,41
ZrO2 0,04 0,27 0,18 0,70 0,55 0,10 0,11 0,16 0,31 0,70 0,95 0,26
Al2O3 0,72 0,50 0,79 0,52 0,60 1,14 1,28 1,12 1,33 0,64 0,71 0,98
V2O3 0,14 0,08 0,15 0,10 0,06 0,04 0,08 0,03 0,05 0,08 0,02 0,06
Cr2O3 0,04 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,04 0,01 0,02
Fe2O3* 11,03 14,71 16,98 20,17 21,76 22,03 23,10 25,52 24,24 23,41 23,07 21,27
MgO 3,90 2,44 1,67 0,91 0,64 0,60 0,58 0,32 0,30 0,32 0,41 0,44
CaO 15,46 11,83 8,06 6,55 5,22 3,44 2,84 2,13 1,72 2,89 3,18 2,74
MnO 0,46 0,65 0,32 0,58 0,42 0,34 0,12 0,22 0,21 0,39 0,41 0,34
FeO 12,75 11,55 10,52 8,39 7,71 6,72 6,31 4,72 5,27 5,98 5,98 6,68
NiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
Na2O 4,16 6,47 7,88 9,51 10,26 10,94 11,33 12,11 12,21 11,65 11,56 11,95
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 98,45 100,26 97,63 100,33 100,71 98,84 99,57 100,74 100,45 100,54 100,60 101,47

Si 1,948 1,981 1,976 1,981 1,978 1,989 1,979 1,975 1,982 1,995 1,993 1,982
AlIV 0,034 0,019 0,024 0,019 0,022 0,011 0,021 0,025 0,018 0,005 0,007 0,018
AlVI 0,000 0,004 0,013 0,005 0,005 0,042 0,037 0,025 0,042 0,024 0,025 0,026
Ti 0,027 0,029 0,050 0,055 0,065 0,072 0,077 0,078 0,085 0,072 0,069 0,125
Zr 0,001 0,005 0,003 0,013 0,010 0,002 0,002 0,003 0,006 0,013 0,018 0,005
V 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002
Cr 0,001 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001
Fe3+ 0,331 0,432 0,511 0,590 0,632 0,646 0,672 0,733 0,698 0,677 0,667 0,606
Mg 0,232 0,142 0,100 0,053 0,037 0,035 0,034 0,018 0,017 0,019 0,023 0,025
Ca 0,660 0,495 0,345 0,273 0,216 0,144 0,118 0,087 0,070 0,119 0,131 0,111
Mn 0,015 0,021 0,011 0,019 0,014 0,011 0,004 0,007 0,007 0,013 0,013 0,011
Fe2+ 0,425 0,377 0,352 0,272 0,249 0,219 0,204 0,151 0,168 0,192 0,192 0,212
Ni 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
Na 0,321 0,490 0,611 0,716 0,768 0,827 0,850 0,897 0,905 0,868 0,860 0,877
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 4,000 4,001 4,000 3,999 3,999 4,000 4,000 3,999 4,001 3,999 4,001

mg** 0,235 0,149 0,104 0,058 0,040 0,039 0,037 0,020 0,019 0,021 0,026 0,030
Ae 30,1 43,2 51,1 59,0 63,2 64,6 67,2 73,3 69,8 67,7 66,7 60,6
Jd 0,0 0,4 1,3 0,5 0,5 4,2 3,7 2,5 4,2 2,4 2,5 2,6
NATAL 5,2 1,9 2,4 1,9 2,2 1,1 2,1 2,5 1,8 0,5 0,7 1,8
NAT 0,0 3,3 6,3 10,1 10,9 12,8 12 11,4 14,7 16,1 16,1 22,6
Di 23,2 14,2 10,0 5,3 3,7
Hd 42,2 36,0 25,0 23,5 19,1 14,4 11,8 8,7 7 11,9 13,1 11,1
EnFs 0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 3 3,4 1,8 2,75 1,9 1,75 1,5

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



Przedstawione wcześniej informacje związane
z relacjami CaNa- oraz Na-piroksenów podsumo-
wano na rys. 54. Punkty projekcyjne analiz egi-
rynów spełniają następujące kryterium dyskrymi-
nacyjne: J/(J + Q) > 0,8. Dla 0,17 < Ca < 0,66
(egiryn-augity) obserwuje się liniowy ujemny
związek Ca vs. (Ti, Zr). Przy spadku udziału Ca
wzrost udziału molowego Ti nie przekracza 0,11
apfu, a Zr — 0,02 apfu. Dla egirynów ta zależność
zostaje zaburzona, gdyż punkty projekcyjne ich

analiz są rozproszone wzdłuż osi Y. Ich opisu
można dokonać na podstawie podziału przedziału
zmienności Ca na dwa podzbiory: (I) 0,05 < Ca
< 0,17, (II) Ca < 0,05 apfu. Drugi z nich dotyczy
opisanych wcześniej jednorodnych sektorowych
egirynów, bez objawów reakcji ze stopem, nato-
miast pierwszy — egirynów zastępujących egiryn-
-augity. W egirynach obserwuje się spadek Zr,
który na ogół nie przekracza 0,01 apfu. Tylko dla
pierwszego przedziału zmian Ca stwierdzono ano-
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Tabela 11. Kryształy egiryn-augitu występujące w cieszynitach esseksytowych jako samodzielne fazy w więk-
szości przypadków, reagując ze stopem, były zastępowane egirynem. Przedstawione składy ich reliktów dla
trzech przykładowych ziaren wykazują podwyższone udziały Zr do 4 %wag. (do 16 %mol. Zr-NAT) [%wag.]

Ziarno 1 Ziarno 2 Ziarno 3

SiO2 51,61 51,29 51,18 51,15 52,18 51,94 50,38 51,45 51,31 50,98 51,54 50,88
TiO2 3,96 1,90 1,90 3,17 2,14 3,08 2,29 2,90 1,73 0,81 6,74 7,10
ZrO2 0,24 1,78 1,54 1,42 0,08 0,05 1,11 1,57 3,37 4,09 0,34 0,41
Al2O3 1,81 0,65 0,58 0,55 0,72 1,16 0,53 0,61 0,49 0,37 0,97 0,94
V2O3 0,01 0,03 0,06 0,09 0,14 0,24 0,14 0,03 0,18 0,13 0,12 0,12
Cr2O3 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 0,02 0,04 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01
Fe2O3* 21,64 23,76 24,14 21,54 27,74 26,02 18,91 23,95 20,46 22,98 20,34 22,79
MgO 0,70 0,38 0,40 0,53 0,11 0,18 0,71 0,45 1,00 0,19 0,92 0,19
FeO 6,14 5,87 5,73 6,63 3,26 3,40 8,96 4,29 5,68 5,47 5,02 4,01
MnO 0,25 0,49 0,58 0,59 0,50 0,21 0,57 0,34 0,91 0,54 0,10 0,24
CaO 3,00 2,63 2,93 3,14 0,63 1,28 6,74 1,64 3,71 2,41 0,82 0,88
Na2O 11,63 11,57 11,44 11,35 12,85 12,79 9,39 12,40 11,16 11,78 12,96 13,28
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

Total 101,01 100,36 100,48 100,17 100,40 100,38 99,77 99,65 100,02 99,76 99,89 100,91

Si 1,961 1,984 1,979 1,979 1,995 1,980 1,974 1,988 1,992 1,996 1,963 1,931
AlIV 0,039 0,016 0,021 0,021 0,005 0,020 0,026 0,012 0,008 0,004 0,037 0,042
AlVI 0,042 0,014 0,008 0,004 0,028 0,032 0,000 0,016 0,014 0,013 0,006 0,000
Ti 0,113 0,055 0,055 0,092 0,061 0,088 0,068 0,084 0,051 0,024 0,193 0,203
Zr 0,005 0,034 0,029 0,027 0,001 0,001 0,021 0,030 0,064 0,078 0,006 0,007
V 0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,007 0,004 0,001 0,006 0,004 0,004 0,004
Cr 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000
Fe3+ 0,619 0,692 0,702 0,627 0,798 0,747 0,558 0,696 0,598 0,677 0,583 0,651
Mg 0,040 0,022 0,023 0,031 0,007 0,010 0,041 0,026 0,058 0,011 0,052 0,011
Fe2+ 0,195 0,190 0,185 0,215 0,104 0,108 0,294 0,139 0,185 0,179 0,160 0,127
Mn 0,008 0,016 0,019 0,019 0,016 0,007 0,019 0,011 0,030 0,018 0,003 0,008
Ca 0,122 0,109 0,121 0,130 0,026 0,052 0,283 0,068 0,154 0,101 0,033 0,036
Na 0,857 0,868 0,857 0,852 0,953 0,946 0,713 0,929 0,840 0,894 0,957 0,978
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004

Σ kat. 4,001 4,002 3,999 4,000 3,999 3,999 4,000 4,000 4,001 3,999 4,000 4,000

mg** 0,047 0,024 0,025 0,036 0,008 0,012 0,046 0,030 0,069 0,013 0,065 0,014
Ae 61,9 69,2 70,2 62,7 79,8 74,7 55,8 69,6 59,8 67,7 58,4 65,1
Ti-NAT 14,8 7,8 6,8 14,2 11,2 13,6 8,4 14,4 8,6 4,0 32,0 24,1
Zr-NAT 1,0 6,8 5,8 5,4 0,2 0,2 4,2 6,0 12,8 15,6 1,4 1,7
Hd 12,2 10,9 12,1 13,0 2,6 5,2 28,3 6,8 15,4 10,1 4,5 3,3
NATAL 3,9 1,6 2,1 2,1 0,5 2,0 2,6 1,2 0,8 0,4 3,6 6,9
Jd 4,2 1,4 0,6 0,4 2,8 3,2 0,0 1,6 1,4 1,3 0,7 0,0
Hy 2,1 2,3 2,1 1,8 2,2 0,4 0,8 0,6 1,2 0,9

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



malnie podwyższone udziały Zr do 0,08 apfu;
zmiany Ti są mniejsze (0,06—0,15 apfu) w sto-
sunku do przedziału drugiego, stanowiąc konty-
nuację wzrostu Ti w egiryn-augitach. Analiza re-
lacji między kationami dla stref wykazujących
podwyższony udział Zr dowiodła, że występuje
silna korelacja ujemna dla udziałów Zr i Ti (R =
—0,789), natomiast słabe korelacje dodatnie za-
chodzą między Zr vs. (Mg, Ca) (R ≅ 0,4). Wyni-
ka z tego, że podwyższone udziały Zr w egiry-
nach (> 0,01 apfu) są charakterystyczne dla tych
fragmentów ziarn, w których udział Hd jest rów-
nież podwyższony, co należy wiązać z procesami
zastępowania egiryn-augitu egirynem.

Przedstawione związki są również widoczne
na rozkładzie powierzchniowym ziarna egiryn-au-
gitu (rys. 41e—h), które podlegało reakcji ze sto-
pem interstycjalnym. Analizowany fragment sta-
nowił wybraną część ziarna, gdzie w jego
południowej partii występuje egiryn z Ca < 0,05
apfu, który może służyć jako układ odniesienia
w analizie rozkładów Al, Ti, Zr, Fe i Ca. W obsza-
rach przeobrażonych, plamistych, spada zawar-
tość Al. Obserwowane wysepki wzbogacenia
w Ca korelują dodatnio z rozkładem Zr oraz
ujemnie z Ti. W obszarze, gdzie mamy zubożenie

w Ca, Ti oraz Zr, występuje podwyższony udział
Fe i Na. Oznacza to, iż w tym wypadku mamy do
czynienia z obniżonym udziałem molekuły NAT,
a podwyższonym — Ae. Proces zastępowania egi-
ryn-augitu Ti-egirynem powoduje redystrybucję
jednorodnego rozkładu cyrkonu, prowadząc do
pojawiania się lokalnych stref w obrębie egiryn-
-augitu o jego podwyższonym udziale.

Nieco odmienny charakter zmian składu piro-
ksenów zaobserwowano w próbce Zamarski IG1.
Występują tu dwie generacje piroksenów.
Pierwszą z nich tworzą kryształy o wymiarach
1,5—3,0 mm, drugą zaś — kryształy o długości
0,1—0,3 mm występujące w interstycjach krysz-
tałów nefelinu. Zakres zmian ich składu zapre-
zentowano na rys. 55, natomiast na rys. 56 —
ewolucję składów w poszczególnych sektorach
generacji pierwszej. Całkowity przedział zmian
wskaźnika mg obu generacji piroksenów wyniósł
0,77—0,39; jest więc podobny do zmian wykazy-
wanych przez pirokseny cieszynitów mezokra-
tycznych silli teralitowych. Ewolucję tych pirok-
senów (Wo53-49-46En32-38-14Fs15-13-40) możemy porów-
nać z ich odpowiednikami w próbkach Dębowiec
43, 44 oraz Lipowa. Wykazują znacznie szerszy
przedział zmian, przy czym końcowy zakres ich
ewolucji pokrywa się z końcem wyznaczonym dla
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Rys. 54. Zależność Ca vs. (Zr, Ti) dla CaNa- oraz Na-pirok-
senów występujących w cieszynitach esseksytowych. Dla
0,17 < Ca < 0,66 (egiryn-augity) obserwuje się liniowy,
ujemny związek Ca-(Ti, Zr). W przypadku egirynów zale-
żność ta zostaje zaburzona, punkty projekcyjne analiz są
rozproszone wzdłuż osi Y

Rys. 55. Zmienność udziałów Si, AlIV, Ti oraz Fe3+ w cieszy-
nicie esseksytowym próbki Zamarski IG1, gdzie występują
dwie generacje piroksenów: pierwszą z nich tworzą auto-
morficzne kryształy o wymiarach 1,5—3,0 mm, drugą zaś —
kryształy (0,1—0,3 mm) obecne w interstycjach nefelinu

9 — Ewolucja...



próbki Dębowiec. Odmienność ewolucji pirokse-
nów w próbce Zamarski IG1 jest widoczna na
rys. 56, gdzie pokazano zmiany udziałów Ti i AlIV

w ich głównych sektorach. W odróżnieniu od
analogicznych wykresów, dla piroksenów wystę-
pujących w cieszynitach teralitowych i esseksyto-
wych obserwujemy spadek, a nie wzrost udziału
kationów Tschermaka, przy stałym lub wzra-
stającym udziale Mg. Powoduje to początkowy

wzrost, a po osiągnięciu punktu przegięcia —
spadek mg. Dotyczy to głównie sektorów wzboga-
conych w Ti oraz Fe3+, natomiast dla sektora
(111) obserwujemy tylko tendencję spadkową.
Powyższą ewolucję składu piroksenów, wyka-
zującą generalną tendencję spadku udziału AlIV

w zakresie składów diopsydu, przedstawiono na
profilu (rys. 57), gdzie widoczne jest przeciw-
stawne zachowanie się udziałów AlIV, Fe3+, Ti
oraz Mg.

Z porównania składów dwóch wyróżnionych
wcześniej generacji piroksenów (rys. 55) wynika,
że późniejsze, drobne pirokseny interstycjalne
odpowiadają składem wąskim obwódkom wzro-
stowym piroksenów generacji pierwszej. Prze-
dział zmian piroksenów interstycjalnych z próbki
Zamarski IG1 reprezentują an. 1—6 z tabeli 12.
Kryształy te mają często wąskie obwódki
o składzie odpowiadającym an. 5, 6 zawartym
w tabeli 12. Są to hedenbergity o podwyższonym
udziale Na2O (do 1,7 %wag.), które sugerują ich
dalszą ewolucję w kierunku CaNa- oraz Na-pirok-
senów. Zostały one stwierdzone jako wypełnienie
przestrzeni interstycjalnych KNa-skaleni. Ponie-
waż żadna z ich analiz nie przekroczyła wartości
0,8 dla parametru J/(J + Q), pirokseny te repre-
zentują grupę CaNa-piroksenów, egiryn-augitów.
Jak w przypadku próbek Dębowiec i Lipowa, Ca-
Na-piroksenów żył syenitowych z silli cieszynitów
teralitowych, pirokseny te wykazują wzrost
udziału Ti i Zr w trakcie ewolucji (tabela 12, an.
7—12). Należy podkreślić, iż egiryny z silli cie-
szynitów esseksytowych cechowały znacznie wyż-
sze udziały Ti niż egiryny obecne w żyłach syeni-
towych. Ponieważ w próbce Zamarski IG1 nie
stwierdzono obecności kryształów egirynów, po-
twierdzałoby to odrębność procesu powstawania
tego minerału.

Prezentowane na rys. 58 dane podkreślają za-
sadnicze różnice w ewolucji składu Ca-pirokse-
nów w sillach cieszynitów teralitowych i esseksy-
towych. W przypadku tych ostatnich przedział
zmian głównego wektora fm jest znacznie mniej-
szy. W próbkach Lipowa oraz Dębowiec zmienia
się w zakresie 0,05—0,2 mola, gdy tymczasem
w cieszynitach teralitowych jego udział osiąga
0,4 mola. Nieco inaczej jest w próbce Zamarski
IG1. W piroksenach ich pierwszej generacji fm ≤
0,4 mola, w próbkach Lipowa i Dębowiec udziały

— 66 —

Rys. 56. Zmienność udziałów AlIV oraz Ti w sektorach
(100), (010), (111) I generacji piroksenów z próbki Zamar-
ski IG1

Rys. 57. Profil liniowy sektora (010) piroksenu I generacji
z próbki Zamarski IG1, na którym widoczne jest przeciw-
stawne zachowanie się udziałów AlIV, Fe3+, Ti (spadek)
w stosunku do Mg (wzrost)



omawianego wektora w zakresie 0,2—0,4 mola
były notowane tylko w reakcyjnych obwódkach.
Większy zakres zmian fm (0,19—0,55) stwierdzo-
no jedynie w piroksenach drugiej generacji prób-
ki Zamarski IG1 (rys. 58).

Istotną cechą piroksenów cieszynitów esseksy-
towych jest wzrost udziału wektora Fe-tk dla
fm > 0,2 mola, połączony ze wzrostem pl, przy

ciągłym spadku udziału wektora Ti-tk do warto-
ści zerowych. Oznacza to, iż pirokseny te zaczy-
nają ewolucję w kierunku składów egirynu bar-
dzo wcześnie, bo już na polu składów diopsydu,
gdy w cieszynitach teralitowych analogiczny pro-
ces zaczyna się dopiero na polu hedenbergitu.
Z danych zamieszczonych na rys. 59 ponownie
możemy zaobserwować, iż ewolucja piroksenów
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Tabela 12. Przedział zmian składu drugiej generacji piroksenów interstycjalnych z próbki cieszynitu esseksy-
towego Zamarski IG1, wykazujących podwyższone udziały cyrkonu [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SiO2 50,85 48,64 49,83 49,46 49,00 47,96 47,41 50,24 48,66 47,39 52,20 52,35
TiO2 1,23 1,91 1,43 1,77 1,44 2,08 2,21 0,82 4,19 4,73 0,47 0,64
ZrO2 nd nd nd nd nd nd 0,97 0,05 0,61 0,56 0,05 0,80
Al2O3 1,85 2,81 1,73 1,71 1,37 1,62 1,61 0,48 1,14 1,44 1,49 1,41
Cr2O3 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01
Fe2O3* 1,81 3,33 3,22 3,32 4,50 4,85 10,23 14,09 13,07 16,61 27,08 27,10
MgO 12,07 9,93 8,35 7,14 6,34 4,19 4,85 4,48 3,64 3,01 1,58 0,45
CaO 22,95 22,03 21,10 20,67 20,72 20,31 15,68 12,94 10,62 9,34 2,54 0,79
MnO 0,22 0,38 0,51 0,58 0,57 0,66 0,67 0,44 0,61 0,69 0,53 0,83
FeO 8,19 9,56 12,53 13,93 13,83 17,30 10,69 9,21 9,34 7,08 1,87 1,65
NiO nd nd nd nd nd nd 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,08
Na2O 0,55 0,86 1,28 1,51 1,64 1,67 4,34 5,74 6,91 7,76 11,72 12,77
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,06 0,00 0,06 0,04 0,01 0,01

Total 99,74 99,49 99,99 100,12 99,44 100,65 99,72 98,52 98,88 98,70 99,55 98,89

Si 1,918 1,865 1,920 1,917 1,922 1,893 1,895 1,971 1,91 1,867 1,997 2,019
AlIV 0,082 0,127 0,078 0,078 0,063 0,075 0,074 0,022 0,053 0,067 0,003 0,000
AlVI 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 0,064
Ti 0,035 0,055 0,042 0,052 0,043 0,062 0,065 0,024 0,124 0,140 0,013 0,019
Zr nd nd nd nd nd nd 0,018 0,001 0,012 0,011 0,001 0,015
Cr 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
Fe3+ 0,051 0,096 0,093 0,097 0,133 0,144 0,301 0,416 0,386 0,492 0,780 0,786
Mg 0,679 0,568 0,480 0,413 0,371 0,247 0,283 0,262 0,213 0,177 0,090 0,026
Ca 0,928 0,905 0,871 0,859 0,871 0,859 0,658 0,544 0,446 0,394 0,104 0,033
Mn 0,007 0,012 0,017 0,019 0,019 0,022 0,022 0,015 0,020 0,023 0,017 0,027
Fe2+ 0,258 0,307 0,404 0,452 0,454 0,571 0,350 0,302 0,307 0,233 0,060 0,053
Ni nd nd nd nd nd nd 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002
Na 0,040 0,064 0,095 0,113 0,125 0,128 0,330 0,437 0,526 0,592 0,869 0,955
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,003 0,002 0,000 0,001

Σ kat. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,999 3,995 4,000 3,999 3,998 4,000

mg** 0,687 0,585 0,491 0,429 0,387 0,257 0,303 0,267 0,235 0,196 0,097 0,030
Tp 3,5 5,5 4,2 5,2 4,3 6,2 1,4 0,3 2,8 5,7
CaTs 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FATs 1,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ae 4,0 6,4 9,5 11,3 12,5 12,8 30,1 41,6 38,6 49,2 78,0 78,6
Hd 20,2 25,7 34,9 39,4 45,7 55,0 36,2 27,9 20,6 16,1 10,4 3,3
Di 67,9 56,8 48,0 41,3 37,1 24,7 28,3 26,2 21,3 17,7
EnFs 3,2 3,1 3,6 3,9 0,8 2,2 0,0 0,7 1,6 1,1 2,7 2,7
Jd 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4
NATAL 3,0 2,0 5,3 6,7 0,3 0,0
NAT 0,0 0,0 8,7 3,3 2,2 10,5

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn), nd — brak oznaczeń.
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w cieszynitach esseksytowych biegnie z pominię-
ciem pola hedenbergitu, główny wektor pl bo-
wiem zmienia się w przedziale —0,8—0,0, fm zaś
w sposób ciągły obniża swą wartość od 0,36
mola do 0,0 mola. W porównaniu z cieszynitami
teralitowymi, suma wektorów Ti-tk + mt w essek-
sytach osiąga znaczne większe wartości (do 0,20
mola) w stosunku do 0,12 mola w teralitach.
Również udział wektora Zr-tk w Ti-egirynach
esseksytów jest większy (do 0,08 mola). Podob-
nie jak w cieszynitach teralitowych, widoczna
jest tu również dwuetapowość rozwoju CaNa-pi-
roksenów.

W brzeżnych partiach sillu cieszynitu esseksy-
towego z Puńcowa, w jego zdefragmentowanych
strefach przechłodzenia, występują bardzo niety-
powe pirokseny (rys. 29g, h), którym towarzyszą
K-Na-skalenie, biotyt oraz tytanit. Pospolite jest
tu zastępowanie skaleni wtórnym albitem i adu-
larem.

Punkty projekcyjne ich analiz na diagramie
Wo-En-Fs układają się poniżej linii Di-Hd na polu

diopsydu i hedenbergitu. W stosunku do pirokse-
nów cieszynitów melanokratycznych wykazują
większy zakres zmian wskaźnika mg, przy wy-
raźnie obniżonym udziale molekuł Tschermaka.
Optycznie jednorodne zielone kryształy badanych
piroksenów wykazują w obrazach BSE dużą nie-
jednorodność (rys. 29h, 60a). Obserwujemy na
nich nieregularnie przekładające się obszary ja-
sne oraz ciemne, różnie skontrastowane, które
w niczym nie przypominają budowy sektorowej;
stąd używany w stosunku do nich termin „pirok-
seny plamiste”. Na wspomnianym wcześniej dia-
gramie Wo-En-Fs analizy obszarów ciemnych
koncentrują się na polu diopsydu, obszarów jas-
nych zaś — na polu hedenbergitu.

Bardziej precyzyjny zakres zmian składu obu
wydzielonych stref jest widoczny na rys. 61.
Wskaźnik mg stref jasnych zmienia się w prze-
dziale 0,49—0,35, stref ciemnych — w granicach
0,67—0,53, zatem dla obu stref ∆mg = 0,14.
Przejście z jednej do drugiej strefy jest związane
tylko ze zmianą wskaźnika mg, przy tych samych
niskich udziałach Ti i AlIV (poniżej 0,04 apfu).
Również podwyższony udział sodu nie wykazuje
związku ze zmianami mg (rys. 61). Większość
udziałów Fe3+ koreluje dodatnio z Na (Fe3+ : Na =
1 : 1, rys. 62), poza punktami obszaru A na rys.
62, dla których stwierdzono następujące odstęp-
stwa. W niektórych obszarach ciemnych obser-
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Rys. 58. Zmienność wektorów (Ti, Fe, Al, Cr)-tk oraz pl, mc
dla Ca-piroksenów z cieszynitów esseksytowych; kółko:
próbki Lipowa, Dębowiec; kwadrat: próbka Zamarski IG1

Rys. 59. Zmienność wektorów Thompsona dla CaNa- i Na-pi-
roksenów z cieszynitów esseksytowych. Ich ewolucja pomija
pola hedenbergitu; główny wektor pl zmienia się w przedzia-
le —0,8—0,0, natomiast fm obniża swą wartość od 0,36 mola
do 0,0 mola



wuje się podwyższony udział AlIV (AlIV > 0,18
apfu), który koreluje dodatnio z udziałem Ti >
0,04 apfu lub (Ti, Fe3+). W obszarach tych wystę-
puje zatem podwyższenie udziału molekuły Tp
lub Tp i FATs. Z kolei w niektórych obszarach
jasnych podwyższenie udziału AlIV, powyżej 0,12
apfu, wykazuje związek z udziałem Fe3+, a tym
samym z FATs. Wydaje się wielce prawdopodob-
ne, że wyróżnione nietypowe, o podwyższonym
udziale molekuł Tschermaka, obszary jasne
i ciemne mogą być reliktami ich pierwotnej budo-
wy sektorowej, obecnej w piroksenach przed eta-
pem defragmentacji strefy marginalnej sillu.

Potwierdzeniem tej tezy mogą być rezultaty
rozkładów powierzchniowych Mg, Al i Ti (rys.
60b—d). Obszary najciemniejsze korelują z pod-
wyższonymi udziałami Mg, część obszarów jas-
nych — z podwyższonymi udziałami Al oraz Ti.
Oprócz obszarów reliktowych (sektorowych),
w omawianych piroksenach plamistych występują
obszary jasne i ciemne, dla których Fe3+ koreluje
liniowo z Na. Oznacza to, iż dominuje w nich
molekuła Ae, przy niskich udziałach Ti, AlIV —

poniżej 0,04 apfu. Pirokseny plamiste są prawdo-
podobnie produktem reakcji resztkowego stopu
syenitowego z sektorowymi, zdefragmentowany-
mi pierwotnymi piroksenami marginalnych stref
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Rys. 60a—d. Relacje między obszarami jasnymi a ciemnymi, wsparte rozkładami powierzchniowymi Mg (b), Al (c) i Ti (d),
występującymi w obrębie piroksenów plamistych obecnych w zdefragmentowanych partiach stref przechłodzenia sillu cieszy-
nitu w Puńcowie

Rys. 61. Pirokseny „plamiste” z sillu cieszynitu esseksyto-
wego z Puńcowa wykazują w obrazach BSE obecność jasnych
i ciemnych obszarów, dla których wskaźnik mg zmienia się
odpowiednio w zakresach 0,49—0,35 oraz 0,67—0,53



silli. Przypuszczenie to znajduje również potwier-
dzenie w analizie udziałów wektorów Thompso-
na. Jeżeli porównamy je z Ca-piroksenami cieszy-
nitów esseksytowych, to wyraźnie dostrzeżemy
przesunięcie ich składu wzdłuż osi Di-Hd. Nie ob-
serwujemy wśród nich składów z udziałem wek-
tora fm < 0,2 mola. Tylko w nielicznych plam-
kach, z fm < 0,35 mola, występują podwyższone
udziały wektorów Ti-tk i Al-tk związane z relikta-
mi pierwotnych składów. Podobne wartości
udziałów wektorów Fe-tk i pl oraz tendencja ich
zmian wskazują na wzrost udziału molekuły Ae
jako głównego czynnika modyfikującego ich
skład.

4.1.6. Ewolucja składu chemicznego
piroksenów
w cieszynitach subalkalicznych

Populację analizowanych próbek cieszynitów
subalkalicznych ze względu na charakter ewolu-
cji składu ich piroksenów można podzielić na
trzy podzbiory. Podział ten dobrze ilustruje dia-

gram Wo-En-Fs (rys. 63a). Do pierwszej grupy
zaliczono próbki, dla których ewolucja pirokse-
nów biegnie równolegle do linii Wo45 (klasycz-
nym jej reprezentantem jest sill z Boguszowo-
wic). Ewolucję składu piroksenów tej próbki
można opisać następująco: Wo42-45En47-24Fs11-32,
przy ∆Wo = 40—48. Punkty projekcyjne ich ana-
liz, leżące równolegle do linii dyskryminacyjnej
Wo45, są umiejscowione na polach diopsydu i au-
gitu oraz hedenbergitu. Drugą grupę reprezentują
próbki Cieszyn 2, Wilamowice 39, Międzyrzecze
3 i 4 oraz Stare Bielsko. Ewolucję ich składu opi-
suje następujący trend: Wo46-49En46-30Fs8-21, przy
∆Wo = 42—50, wskazujący na wzrost udział ka-
tionów Tschermaka w ich ewolucji skierowanej
ku wierzchołkowi Wo diagramu. Ostatnią grupę
cieszynitów subalkalicznych reprezentuje prób-
ka Boguszowice 40, której punkty projekcyjne
piroksenów leżą na polu augitu, a ich ewolucja
jest skierowana ku wierzchołkowi Fs, wykazu-
jąc następujący przedział zmian składu:
Wo37-34En49-30Fs14-36, przy ∆Wo = 28—40.

Pirokseny pierwszej grupy cieszynitów subal-
kalicznych charakteryzują się następującymi
średnimi udziałami głównych kationów (apfu): Ca
(0,867), AlIV (0,128), Ti (0,040), Fe3+ (0,062) oraz
Na (0,029). W ich pozycji M2 udział (Mg, Mn,
Fe2+) wynosi średnio 0,104 apfu, a więc jest
znacznie większy niż w Ca-piroksenach cieszyni-
tów teralitowych czy esseksytowych. Ze zmian
udziału kationów Tschermaka w funkcji wskaźni-
ka mg piroksenów tej grupy (rys. 64) wynika
możliwość rozpatrywania ich ewolucji w trzech
następujących etapach: 0,82—0,75, 0,75—0,57
oraz dla mg < 0,52. W melanokratycznych od-
mianach cieszynitów subalkalicznych zmiany
składu piroksenów opisane są pierwszym
przedziałem zmian mg, dla którego wzrost
udziału kationów Tschermaka jest następujący:
Ti (0,02—0,07), Fe3+ (0,02—0,11) oraz AlIV

(0,08—0,23 apfu). Odpowiada to zmianom składu
sektorów (111) Ca-piroksenów występujących
w profilu silli cieszynitów teralitowych na pozio-
mie cieszynitów melanokratycznych. Prezentowa-
ne pirokseny nie wykazują budowy sektorowej na
poziomie optycznym; jest ona słabo rozpoznawal-
na w obrazach BSE, dlatego też pirokseny te nie
stwarzały możliwości precyzyjnego opisu zmien-
ności w sektorach.
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Rys. 62. W piroksenach „plamistych” udziały Fe3+, poza ob-
szarem A, wykazują korelację dodatnią z Na (Fe3+ : Na = 1 :
1), co oznacza dominację w ich składach molekuły Ae, przy
niskich udziałach Ti i AlIV. W niektórych obszarach ciem-
nych (obszar A) podwyższony udział AlIV (AlIV > 0,18 apfu)
koreluje dodatnio z udziałem Ti > 0,04 apfu lub Ti i Fe3+, co
wskazuje na podwyższenie w nich udziału molekuł Tp lub
Tp i FATs



Na rys. 64 część punktów projekcyjnych odbie-
ga pod względem położenia od ogólnego trendu
zmian; odstępstwo to jest najbardziej widoczne
dla AlIV (na rys. 64 punkty te znajdują się
wewnątrz wielokąta oznaczonego strzałką) oraz
Si. Sytuacja ta wystąpiła w trakcie analiz profili
przebiegających przez ziarna piroksenów, wyka-
zujące na obrazach BSE obecność stref o podwyż-
szonej jasności, które mają formę dość regular-
nych wielokątów (rys. 51d). Na rys. 65 zestawio-
no najistotniejsze informacje dotyczące profili AB
oraz CD, natomiast w tabeli 13 zamieszczono
dane dla CD. W strefach o podwyższonej jasności
obserwuje się wzrost AlIV, który koreluje dodatnio
z Ti, Fe3+ i Na, natomiast ujemnie z Mg. Uzu-
pełniony przerywaną linią fragment krzywej
zmian dla AlIV w strefach jasnych obrazuje praw-
dopodobne zmiany jego udziału, gdyby badane
ziarno nie wykazywało omawianych niejednorod-
ności składu. Należy zauważyć, iż dla parametru
mg, osiągającego wartość 0,75 dla obu profili (bez
uwzględnienia wpływu stref jasnych), krzywe dla
AlIV oraz Ti i Fe3+ osiągają kulminacje, po czym
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Rys. 63a. Diagram klasyfikacyjny Wo-En-Fs piroksenów z cieszynitów subalkalicznych. W ich populacji wyróżniono trzy gru-
py, których punkty projekcyjne analiz są rozłożone równolegle (Wo42-45En47-24Fs11-32), powyżej (Wo46-49En46-30Fs8-21) i poniżej
(Wo37-34En49-30Fs14-36) linii Wo45; b. Ewolucja składu piroksenów w sillu cieszynitu subalkalicznego z Międzyrzecza 3; udoku-
mentowany odcinek ewolucji CaNa-piroksenów biegnie równolegle do boku Fe2+-Na, podobnie jak w żyłach syenitowych silli
cieszynitów teralitowych

Rys. 64. Zmiany udziałów kationów Tschermaka w funkcji
wskaźnika mg dla pierwszej populacji piroksenów z silli cie-
szynitów subalkalicznych, wskazujące na przebieg ich ewo-
lucji w trzech etapach: 0,82—0,75, 0,75—0,57, 0,52—0,42.
Punkty projekcyjne znajdujące się wewnątrz wielokąta,
oznaczone strzałkami, reprezentują analizy, które zostały
wykonane w zdefragmentowanych strefach Ca-piroksenów



zawartość kationów Tschermaka spada, jak na
diagramie z rys. 64. Proces ten odbywa się w ob-
rębie zewnętrznych, najjaśniejszych stref obu
kryształów o szerokości ok. 100 µm, kulminacja
udziału dla AlIV zaś wynosi 0,16 apfu, a więc
zgodnie z punktem przegięcia krzywej na rys. 64
dla AlIV. Z informacji tych możemy wyciągnąć
wniosek, iż omawiane jasne obszary o podwyższo-
nych udziałach Al są wynikiem reakcji krysz-
tałów ze stopem, z którego były dobudowywane
obwódki o mg < 0,75. Ponieważ strefy te wystę-
pują wewnątrz kryształów, należy wysunąć wnio-
sek, że musiały podlegać kruchym deformacjom
(defragmentacji). Powstały system mikroszczelin
łupliwości umożliwiał ich penetrację, narzucając
wielokątny kształt strefom reakcyjnym.

Kryształy o składzie jasnych obwódek domino-
wały w mezokratycznych odmianach cieszynitów
subalkalicznych. Profil linowy takiego piroksenu
zamieszczono na rys. 66 (profil GH). Kryształy
te reprezentują drugi etap ewolucji składu pirok-
senów z cieszynitów subalkalicznych. Na rys. 66,
zestawiającym pierwszy i drugi etap, możemy po-
równać przeciwstawne trendy zmian udziału ka-
tionów Tschermaka przy spadku temperatury

(spadku mg). W przypadku kryształu z pierwsze-
go etapu profil prawdopodobnie przechodził przez
dwa sektory (I sektor — pierwsze trzy punkty dla
profilu EF). Stąd możemy wywnioskować, iż róż-
nice udziałów AlIV między sektorami wynosiły
0,06(8) apfu, zatem były niewielkie. Trzeci etap
ewolucji składu prezentowanych piroksenów (mg
< 0,52, rys. 64) został udokumentowany na pod-
stawie składu obwódek reakcyjnych z melanokra-
tycznych odmian cieszynitów subalkalicznych.
W większości przypadków wykazują one skład
hedenbergitów, z rosnącym udziałem molekuły
Ae (do 7 %mol). Również i w tej odmianie cieszy-
nitów ewolucja składu piroksenów w kierunku
ich CaNa- oraz Na-odmian przebiegała równolegle
do linii Di-Hd. Cechą charakterystyczną Ca-pirok-
senów występujących w cieszynitach subalkalicz-
nych są dość duże udziały Cr (tabela 13, an. 2)
dla dużych udziałów Mg.

Próbka Boguszowice 40 jest przedstawicielem
trzeciej grupy cieszynitów subalkalicznych, któ-
rej pirokseny mają wyłącznie skład augitu (rys.
63a). W stosunku do grupy uprzednio omawianej
wykazują węższy przedział zmian parametru mg
(0,78—0,46), natomiast maksymalny udział mole-
kuł Tschermaka nie przekracza w nich 7 %mol.
(tabela 14), jest więc bardzo niski. Analogicznie
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Rys. 65. Profile liniowe biegnące przez zdefragmentowane
ziarno Ca-piroksenu w cieszynicie subalkalicznym, w któ-
rych podwyższone udziały AlIV korelują dodatnio z Ti, Fe3+,
Na oraz ujemnie z Mg. Uzupełniony przerywaną linią frag-
ment krzywej zmian AlIV przedstawia prawdopodobny jej
przebieg w niezmienionym ziarnie

Rys. 66. Profile liniowe opisujące pierwszy (profil EF) oraz
drugi etap (profil GH) ewolucji pierwszej generacji pirokse-
nów z cieszynitów subalkalicznych, dla których punkty pro-
jekcyjne analiz na diagramie Wo-En-Fs biegną równolegle do
linii Wo45



do pierwszej grupy, udział kationów Tschermaka
AlIV, Ti, Fe3+ w funkcji mg początkowo rośnie,
a później maleje z punktem przegięcia tej funkcji
dla mg = 0,70. W profilach liniowych omawia-
nych piroksenów obserwuje się monotonny spa-
dek Ca, którego maksymalny przedział zmian wy-
nosi 0,74—0,57 apfu. W tabeli 14 przedstawiono
zmiany składu piroksenów z próbki Boguszowice
40 w funkcji wskaźnika mg.

Druga grupa silli cieszynitów subalkalicznych
zawiera Ca-pirokseny, które pod względem składu
są najbardziej podobne do występujących w cieszy-
nitach teralitowych. Na wykresie mg — udział molo-
wy kationów Tschermaka (rys. 67), obserwujemy
tylko ich wzrost, do wartości znacznie przekra-
czających te, które występują w uprzednio omówio-
nych grupach. Dla udokumentowanego przedziału
zmian mg (0,86—0,65) wynoszą one odpowiednio:
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Tabela 13. Dane analityczne dla profilu liniowego CD wykonanego na ziarnie zdefragmentowanego Ca-pirokse-
nu, występującego w sillu cieszynitu subalkalicznego z Boguszowic [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Odległość [µm]

0 48 80 95 127 143 175 255 270 318 350 375

SiO2 51,22 50,55 49,31 48,14 48,74 50,88 50,11 48,96 48,54 49,68 49,79 50,55
TiO2 1,01 1,03 1,42 2,16 1,81 1,10 1,40 1,74 2,00 1,53 1,38 0,95
ZrO2 0,03 0,00 0,03 0,04 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02
Al2O3 2,38 2,44 4,56 5,16 4,71 2,72 3,49 3,81 3,88 3,15 2,84 1,89
V2O3 0,00 0,08 0,03 0,05 0,12 0,00 0,07 0,05 0,07 0,06 0,02 0,05
Cr2O3 0,04 1,15 0,14 0,16 0,13 0,08 0,06 0,04 0,01 0,03 0,01 0,00
Fe2O3* 1,89 0,53 1,55 1,84 2,17 2,11 2,60 3,04 2,41 1,80 2,20 1,90
MgO 16,10 15,89 13,88 14,23 14,74 15,47 15,03 13,75 13,55 13,43 13,15 12,94
CaO 21,21 19,96 21,07 21,10 21,24 22,27 22,03 21,61 21,24 21,48 21,25 20,98
MnO 0,16 0,14 0,15 0,15 0,08 0,15 0,15 0,15 0,11 0,26 0,26 0,26
FeO 4,90 6,26 6,74 5,44 4,80 4,24 4,44 5,83 6,63 7,26 8,04 9,35
Na2O 0,26 0,23 0,35 0,33 0,34 0,29 0,34 0,41 0,37 0,39 0,39 0,38
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 99,21 98,26 99,23 98,79 98,89 99,32 99,76 99,39 98,81 99,07 99,32 99,28

Si 1,902 1,900 1,847 1,807 1,823 1,889 1,858 1,838 1,835 1,874 1,880 1,916
AlIV 0,098 0,100 0,153 0,193 0,177 0,111 0,142 0,162 0,165 0,126 0,120 0,084
AlVI 0,006 0,008 0,048 0,035 0,031 0,008 0,011 0,006 0,008 0,014 0,007 0,001
Ti 0,028 0,029 0,040 0,061 0,051 0,031 0,039 0,049 0,057 0,043 0,039 0,027
Zr 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
V 0,000 0,002 0,001 0,002 0,004 0,000 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001
Cr 0,001 0,034 0,004 0,005 0,004 0,002 0,002 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000
Fe3+ 0,053 0,015 0,044 0,052 0,061 0,059 0,073 0,086 0,069 0,051 0,062 0,054
Mg 0,891 0,890 0,775 0,796 0,822 0,856 0,831 0,770 0,764 0,755 0,740 0,731
Ca 0,844 0,804 0,845 0,849 0,851 0,886 0,875 0,869 0,860 0,868 0,860 0,852
Mn 0,005 0,004 0,005 0,005 0,002 0,005 0,005 0,005 0,003 0,008 0,008 0,008
Fe2+ 0,152 0,197 0,211 0,171 0,150 0,132 0,138 0,183 0,210 0,229 0,254 0,297
Na 0,019 0,017 0,026 0,024 0,024 0,021 0,025 0,030 0,027 0,029 0,029 0,028
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 4,000 4,000 4,001 4,000 4,000 4,002 4,000 4,000 4,000 4,000 3,999

mg** 0,813 0,808 0,752 0,781 0,796 0,818 0,798 0,741 0,733 0,729 0,701 0,676
Tp 2,8 2,9 4,0 6,1 5,1 3,1 3,9 4,9 5,7 4,3 3,9 2,7
CaTs 0,6 0,8 4,8 3,5 3,1 0,8 1,1 0,6 0,8 1,4 0,7 0,1
FATs 3,6 3,4 2,5 3,6 4,4 4,1 5,3 5,8 4,3 2,6 3,5 2,9
Ae 1,9 1,7 2,6 2,4 2,4 2,1 2,5 3,0 2,7 2,9 2,9 2,8
Hd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,9 6,4
Di 77,4 73,3 73,2 71,7 72,5 80,6 77,2 75,6 75,2 75,5 74,0 73,1
EnFs 13,7 17,9 13,0 12,8 12,5 9,4 10,1 10,1 11,3 10,4 11,1 12,1

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).

10 — Ewolucja...



AlIV = 0,32, Ti = 0,1, Fe3+ = 0,15, Cr3+ = 0,03 apfu,
maksymalny udział molekuł Tschermaka zaś nie
przekracza 25 %mol. Pirokseny grupy drugiej wy-
kazują również widoczną sektorowość, zarówno
w ich BSE, jak i obrazach optycznych (próbka Sta-
re Bielsko). Na omawianym wykresie (rys. 67)
obecność ich budowy sektorowej jest najlepiej wi-
doczna dla AlIV. Punkty projekcyjne tego kationu
ułożone są w dwóch równoległych do siebie, nachy-
lonych strefach, odpowiednio dla sektorów słupo-
wych i piramidalnych. Analogicznie do piroksenów
cieszynitów teralitowych, udziały molowe Fe3+ >
Ti4+ [∆(Fe3+, Ti) ≅ 0,03 apfu].

Stwierdzono zróżnicowanie składu piroksenów
między poszczególnymi sillami tej grupy, które
omówimy bardziej szczegółowo dla silli Cieszyn 2
oraz Stare Bielsko. Dane dla pierwszego z tych
stanowisk przedstawiono w tabeli 15, dla dość
jednorodnych wewnętrznie sektorów (100) oraz
(111). Z obrazu BSE analizowanego piroksenu
wynika, że dla jego sektorów charakterystyczna
była również budowa oscylacyjna. Powodowała
ona oscylację udziałów AlIV wokół wartości 0,19
apfu, [sektor (100)] oraz 0,10 apfu [sektor (111)].
Pirokseny te można scharakteryzować biorąc pod
uwagę udział AlIV

max = 0,22 apfu oraz ∆AlIV
(100)-(111) ≅
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Tabela 14. Zakres zmian składu augitów występujących w sillu cieszynitu
subalkalicznego, próbka Boguszowice 40 [%wag.]

SiO2 51,78 51,81 51,28 50,52 50,24 50,57 49,88 49,43
TiO2 0,70 0,59 0,82 0,97 1,09 0,77 0,77 0,82
Al2O3 1,48 1,96 1,67 2,18 1,85 1,28 1,19 1,08
Cr2O3 0,17 0,21 0,04 0,08 0,02 0,00 0,02 0,00
Fe2O3* 0,73 0,74 1,46 1,51 1,06 0,00 0,78 0,73
MgO 16,49 16,23 15,11 14,71 13,48 12,17 11,14 10,24
CaO 16,47 19,11 18,21 18,64 17,73 16,64 16,71 16,01
MnO 0,32 0,28 0,32 0,24 0,38 0,44 0,56 0,59
FeO 10,82 7,79 10,22 9,71 12,72 16,68 17,32 19,31
NiO 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02
Na2O 0,20 0,21 0,27 0,26 0,26 0,21 0,25 0,25
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 99,16 98,96 99,40 98,84 98,82 98,76 98,63 98,47

Si 1,942 1,934 1,928 1,911 1,921 1,957 1,948 1,949
AlIV 0,058 0,066 0,072 0,089 0,079 0,043 0,052 0,050
AlVI 0,008 0,020 0,002 0,008 0,005 0,015 0,003 0,000
Ti 0,020 0,017 0,023 0,028 0,031 0,022 0,023 0,024
Cr 0,005 0,006 0,001 0,002 0,001 0,000 0,001 0,000
Fe3+ 0,020 0,021 0,041 0,043 0,030 0,000 0,023 0,022
Mg 0,922 0,903 0,847 0,829 0,769 0,702 0,648 0,602
Ca 0,662 0,765 0,734 0,755 0,726 0,690 0,699 0,677
Mn 0,010 0,009 0,010 0,008 0,012 0,014 0,019 0,020
Fe2+ 0,339 0,243 0,321 0,307 0,407 0,540 0,566 0,637
Ni 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
Na 0,014 0,015 0,020 0,019 0,019 0,016 0,019 0,019
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 4,000 3,999 3,999 4,000 3,999 4,001 4,001

mg** 0,720 0,774 0,701 0,703 0,638 0,565 0,524 0,477
Tp 2,0 1,7 2,3 2,8 3,1 2,2 2,3 2,4
CaTs 0,8 2,0 0,2 0,8 0,5 1,5 0,3 0,0
FATs 1,0 1,2 2,4 2,5 1,2 0,0 0,3 0,2
Ae 1,4 1,5 2,0 1,9 1,9 1,6 1,9 1,9
Hd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 4,8
Di 62,4 71,6 68,5 69,3 67,8 65,3 64,8 60,2
EnFs 32,4 22,0 24,6 22,5 25,5 30,2 28,2 30,4

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



0,1 apfu. Znacznie większe udziały kationów
Tschermaka stwierdzono w próbce Stare Bielsko,
gdzie w przypadku sektora (100) AlIV

max = 0,31
apfu, natomiast dla sektora (111) wartość ta wy-
nosiła 0,17 apfu. Również w tych piroksenach,
w indywidualnych sektorach, obserwowano bu-
dowę oscylacyjną. W próbce Stare Bielsko anali-
zowane pirokseny występowały jako fenokrysz-
tały, wykazujące cechy analogiczne do pirokse-
nów, ze stref przechłodzenia silli cieszynitów
teralitowych. Jak wynika z danych zawartych
w tabeli 16, obserwuje się w nich wzrost udzia-
łu Mg ku peryferiom sektorów, zwłaszcza
w (100), połączony ze spadkiem AlIV, Fe3+, Cr3+

oraz Ti.
Także i dla tej grupy piroksenów bardzo czę-

sto stwierdzano przejawy reakcji stopu z uprzed-
nio powstałymi kryształami. Jest to więc zjawi-
sko powszechnie występujące w badanych sil-
lach. Prawdopodobną przyczyną powstawania
deformacji kruchych kryształów (defragmentacji)
w końcowych etapach konsolidacji silli był silny
wzrost parcjalnego ciśnienia składników lotnych

w stopie resztkowym, który mógł przekraczać
ciśnienie zewnętrzne nadkładu osadów zbiornika.
Przykład takich procesów w próbce Stare Biel-
sko obrazuje rys. 51e, gdzie w jednorodnym, wy-
kazującym oscylacje sektorze z udziałem AlIV nie-
przekraczającym 0,22 apfu obserwuje się
gwałtowny wzrost udziału tego kationu do pozio-
mu 0,32 apfu, a więc wartości notowanych w sek-
torze (100). Na rys. 67 obszar występowania
punktów projekcyjnych o najwyższych warto-
ściach AlIV obwiedziono wielokątem, by wskazać,
iż mogą być one związane ze strefami reakcyjny-
mi lub pochodzić z sektorów maksymalnie wzbo-
gaconych w kationy Tschermaka. Z analizy profili
liniowych zdefragmentowanych ziaren wynika, że
oscylacje AlIV są zgodne z oscylacjami Ti, Fe3+

i Na, natomiast oscylacje Cr zachowują się anty-
patycznie; w obszarach wzbogacenia w Al udział
Cr się obniża.

W sillu cieszynitu subalkalicznego z Między-
rzecza 3, w przestrzeniach interstycjalnych Ca-pi-
roksenów i plagioklazów, spotykano zespoły mi-
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Rys. 67. Zmienność składów sektorowych piroksenów dru-
giej populacji z cieszynitów subalkalicznych. Przejawy ich
budowy sektorowej są najlepiej widoczne dla udziałów AlIV,
które rozdzielają się na dwie grupy, odpowiednio dla sekto-
rów słupowych (100, 110, 010) oraz piramidalnych (111).
Obszar występowania punktów projekcyjnych o najwyższych
wartościach AlIV, obwiedziony wielokątem, może pochodzić
ze stref reakcyjnych lub z sektorów maksymalnie wzbogaco-
nych w kationy Tschermaka

Rys. 68. Zmienność udziałów wektorów Thompsona w pi-
roksenach silli cieszynitów subalkalicznych, w których
główny proces konsolidacji dokonywał się przy znacznie
węższym zakresie zmian wektora fm < 0,2 mola

10*



neralne typowe dla skał syenitowych, złożoneneralne typowe dla skał syenitowych, złożone
z radialnych skupień KNa-skaleni, egirynu, anni-
tu oraz dwóch populacji egirynu. W strefach ob-
wiedni obszarów syenitowych występowały więk-
sze, liczące do 60 µm długości, ksenomorficzne
kryształy egirynu, natomiast w przestrzeniach in-
terstycjalnych skaleni — drobne, do 10 µm długo-
ści, automorficzne egiryny populacji drugiej.
Kryształy diopsydu stref obwiedni często miały
obwódki reakcyjne, głównie o składzie egirynu.

Obwódki o składzie egiryn-augitu występowały
rzadko (tabela 17, an. 1). Egiryny pierwszej ge-
neracji cechuje duża wewnętrzna niejednorod-
ność składu, którą przedstawiono w tabeli 17
(an. 2—5). Wykazywana przez nie w obrazach
BSE plamista niejednorodność charakteryzowała
się dużym rozrzutem Ti i Ca; udział Zr był w nich
praktycznie zerowy. Niejednorodność ich składu
wynika z wariacji udziałów molekuł (Fe2+,
Ti)-NAT (Mg/Fe2+ = 0,125) oraz hedenbergitu.
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Tabela 15. Dane analityczne dla profili liniowych sektorów (100) oraz (111) piroksenów występujących w sillu
cieszynitu subalkalicznego Cieszyn 2 [%wag.]

Odległość [µm]

Sektor (100) Sektor (111)

0 26 43 60 77 85 29 61 85 109 168 377

SiO2 48,08 48,02 49,47 49,10 48,65 48,66 51,15 51,22 51,19 50,11 50,46 51,52
TiO2 1,93 2,12 1,49 1,64 1,82 2,05 1,18 1,04 1,08 1,45 1,39 0,70
Al2O3 4,89 5,22 4,18 4,29 4,69 4,50 2,49 2,51 2,39 3,21 2,80 1,56
Cr2O3 0,60 0,69 0,72 0,32 0,52 0,10 0,37 0,52 0,42 0,10 0,05 0,02
Fe2O3* 3,07 1,99 1,95 2,54 3,03 2,83 1,18 1,19 1,35 1,91 1,67 1,27
MgO 14,19 13,70 14,62 14,34 14,12 13,97 15,73 15,51 15,76 14,60 14,73 12,98
CaO 21,41 21,50 21,67 21,80 21,66 21,67 20,71 21,63 21,19 21,44 21,57 21,10
MnO 0,09 0,12 0,04 0,15 0,18 0,13 0,12 0,12 0,17 0,15 0,06 0,27
FeO 4,49 5,21 4,90 4,72 4,80 5,33 6,15 5,28 5,37 6,03 6,06 9,84
NiO 0,07 0,00 0,10 0,10 0,01 0,04 0,00 0,08 0,03 0,01 0,04 0,00
Na2O 0,40 0,44 0,35 0,37 0,41 0,40 0,30 0,29 0,30 0,33 0,33 0,42
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Total 99,22 99,01 99,50 99,37 99,88 99,67 99,38 99,36 99,25 99,33 99,17 99,69

Si 1,800 1,802 1,841 1,833 1,811 1,817 1,901 1,903 1,903 1,872 1,887 1,943
AlIV 0,200 0,198 0,159 0,167 0,189 0,183 0,099 0,097 0,097 0,128 0,113 0,057
AlVI 0,016 0,033 0,024 0,022 0,017 0,015 0,010 0,013 0,008 0,013 0,011 0,012
Ti 0,054 0,060 0,042 0,046 0,051 0,058 0,033 0,029 0,030 0,041 0,039 0,020
Cr 0,018 0,020 0,021 0,009 0,015 0,003 0,011 0,015 0,012 0,003 0,001 0,001
Fe3+ 0,087 0,056 0,055 0,071 0,085 0,080 0,033 0,033 0,038 0,054 0,047 0,036
Mg 0,792 0,767 0,811 0,798 0,784 0,778 0,872 0,859 0,873 0,813 0,821 0,730
Ca 0,859 0,865 0,864 0,872 0,864 0,867 0,825 0,861 0,844 0,858 0,864 0,852
Mn 0,003 0,004 0,001 0,005 0,006 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,002 0,009
Fe2+ 0,140 0,164 0,153 0,147 0,149 0,166 0,191 0,164 0,167 0,189 0,189 0,310
Ni 0,002 0,000 0,003 0,003 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 0,001 0,000
Na 0,029 0,032 0,025 0,027 0,030 0,029 0,021 0,021 0,021 0,024 0,024 0,031
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 4,001 3,999 4,000 4,001 4,001 4,000 4,001 3,999 4,000 3,999 4,001

mg** 0,777 0,777 0,796 0,785 0,770 0,760 0,796 0,813 0,810 0,770 0,777 0,678
Tp 5,4 6,0 4,2 4,6 5,1 5,8 3,3 2,9 3,0 4,1 3,9 2,0
CaTs 1,6 3,3 2,4 2,2 1,7 1,5 1,0 1,3 0,8 1,3 1,1 1,2
FATs 7,6 4,5 5,1 5,3 7,0 5,2 2,3 2,6 2,9 3,3 2,4 0,5
Ae 2,9 3,2 2,5 2,7 3,0 2,9 2,1 2,1 2,1 2,4 2,4 3,1
Hd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5
Di 71,3 72,7 74,7 75,1 72,6 74,2 75,9 79,3 77,7 77,1 79,0 73,0
EnFs 11,1 10,4 10,9 10,0 10,7 10,3 15,4 11,7 13,4 11,8 11,1 11,7

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



Kryształy egirynów pierwszej populacji zawierały
niewielkie strefy reakcyjne o składzie sodowych
amfiboli. W odróżnieniu od pierwszej, druga ge-
neracja egirynów jest wyraźnie bogatsza w Zr
(tabela 17, an. 6—10). Poszczególne kryształy ce-
chuje chemiczna jednorodność, natomiast istotne
są różnice międzyziarnowe. Podobnie jak w przy-
padku populacji pierwszej, ich zmienność jest
związana z udziałami Hd i (Fe2+, Ti)-NAT.

Jak wynika z rys. 63b, ewolucja składu Ca-pi-
roksenów w sillu Międzyrzecze 3 biegnie równo-
legle do boku Mg-Fe2+, udokumentowany odcinek
ewolucji CaNa-piroksenów zaś — równolegle do
boku Fe2+-Na. Generalny kierunek ewolucji skła-
du piroksenów w tym sillu jest analogiczny do
występującego w żyłach syenitowych silli cieszy-
nitów teralitowych.
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Tabela 16. Profil liniowy sektora (100) fenokryształu z sillu cieszynitu subalkalicz-
nego Stare Bielsko, w którym następuje wzrost udziału Mg ku peryferiom sektora,
połączony ze spadkiem udziału AlIV, Fe3+, Cr3+ oraz Ti [%wag.]

Odległość [µm]

0 38 48 67 99 124 143 153 162

SiO2 50,63 46,82 45,15 48,33 44,36 48,38 49,22 48,01 46,94
TiO2 1,20 2,33 3,26 1,66 3,11 1,66 1,31 1,73 2,24
ZrO2 0,00 0,09 0,07 0,03 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00
Al2O3 2,94 6,40 7,72 5,06 8,08 4,82 4,19 5,06 5,69
V2O3 0,02 0,05 0,07 0,03 0,08 0,09 0,00 0,06 0,06
Cr2O3 0,22 0,26 0,11 0,58 0,03 0,69 0,89 0,55 0,15
Fe2O3* 2,65 3,45 4,05 2,51 4,74 3,26 2,71 3,48 3,87
MgO 15,08 12,78 11,91 13,78 11,22 14,10 14,55 13,81 12,91
CaO 21,67 21,61 21,42 21,86 21,72 21,82 21,93 22,02 22,17
MnO 0,11 0,18 0,22 0,12 0,13 0,08 0,10 0,12 0,09
FeO 5,02 4,96 5,28 4,53 5,17 3,91 3,89 3,93 4,63
Na2O 0,40 0,55 0,60 0,45 0,59 0,49 0,44 0,45 0,43
K2O 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 99,93 99,49 99,87 98,96 99,26 99,28 99,26 99,21 99,17

Si 1,876 1,757 1,697 1,813 1,682 1,808 1,835 1,798 1,768
AlIV 0,124 0,243 0,303 0,187 0,318 0,192 0,165 0,202 0,232
AlVI 0,004 0,040 0,039 0,037 0,043 0,020 0,019 0,021 0,021
Ti 0,033 0,066 0,092 0,047 0,089 0,047 0,037 0,049 0,063
Zr 0,000 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000
V 0,001 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 0,000 0,002 0,002
Cr 0,006 0,008 0,003 0,017 0,001 0,020 0,026 0,016 0,005
Fe3+ 0,074 0,097 0,115 0,071 0,135 0,092 0,076 0,098 0,110
Mg 0,833 0,715 0,668 0,770 0,634 0,785 0,809 0,771 0,725
Ca 0,860 0,869 0,863 0,878 0,883 0,874 0,876 0,883 0,895
Mn 0,004 0,006 0,007 0,004 0,004 0,002 0,003 0,004 0,003
Fe2+ 0,156 0,156 0,166 0,142 0,164 0,122 0,121 0,123 0,146
Na 0,029 0,040 0,044 0,033 0,043 0,036 0,032 0,033 0,032
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 4,001 4,000 4,001 4,000 4,001 4,000 4,000 4,002

mg** 0,784 0,739 0,704 0,783 0,680 0,786 0,804 0,777 0,739
Tp 3,3 6,6 9,2 4,7 8,9 4,7 3,7 4,9 6,3
CaTs 0,4 4,0 3,9 3,7 4,3 2,0 1,9 2,1 2,1
FATs 5,4 7,1 8,0 5,6 9,7 7,8 7,2 8,3 8,5
Ae 2,9 4,0 4,4 3,3 4,3 3,6 3,2 3,3 3,2
Hd 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Di 76,9 69,2 65,2 73,8 63,4 72,9 74,8 73,0 72,5
EnFs 11,2 9,3 9,5 8,9 7,4 9,0 9,3 8,4 7,4

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



Zmienność udziałów wektorów Thomsona ze-
stawiono na rys. 68. Główny proces konsolidacji
silli cieszynitów subalkalicznych zachodził
w wąskim zakresie zmian wektora fm < 0,2
mola. Jest to połączone ze znacznie mniejszymi
udziałami wektorów Ti-tk, Fe-tk, Al-tk oraz pl,
z jednoczesnym podwyższeniem udziału Cr-tk do
wartości 0,03 mola. Tendencja ewolucji Ca-pirok-
senów w kierunku ich egirynowych składów jest
słabo wyrażana udziałem wektora pl i spotykana

sporadycznie. W omawianej grupie silli obserwo-
wano płynną ewolucję składu od subkrzemowych
diopsydów do pozbawionych udziału molekuł
Tschermaka augitów, co wyraża wzrost udziału
wektora mc do 0,32 mola.
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Tabela 17. Analizy egirynów występujących w sillu cieszynitu subalkalicznego Międzyrze-
cze 3 [%wag.]

1
I generacja II generacja

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO2 50,77 51,95 51,61 52,07 51,13 50,53 52,65 53,00 52,35 51,92
TiO2 1,53 2,27 1,46 3,80 2,44 2,63 0,20 1,34 0,48 1,46
ZrO2 0,12 0,02 0,02 0,00 0,01 0,53 0,47 0,38 1,60 1,04
Al2O3 1,39 0,85 1,15 1,09 1,21 2,09 2,09 3,54 2,40 2,06
Cr2O3 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,14 0,06
Fe2O3* 15,55 20,95 25,36 22,67 25,39 23,95 26,31 23,95 24,41 22,91
Nb2O3 0,20 0,07 0,04 0,00 0,06 0,26 0,00 0,12 0,01 0,16
MgO 2,06 0,34 0,38 0,18 0,78 0,24 0,16 1,17 0,92 0,18
CaO 6,99 3,74 1,68 0,64 1,90 1,69 1,11 1,04 1,53 2,52
MnO 0,67 0,78 0,39 0,23 0,40 0,83 1,03 1,45 1,39 1,13
FeO 10,27 7,58 4,41 5,36 3,14 3,42 2,63 2,14 2,06 4,34
Na2O 8,32 10,87 11,95 12,71 12,07 12,05 12,43 12,29 12,24 11,70
K2O 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,12 0,13 0,27 0,06 0,24

Total 97,89 99,42 98,45 98,76 98,53 98,35 99,23 100,67 99,57 99,70

Si 2,005 2,016 2,009 2,011 1,984 1,969 2,024 1,991 2,004 2,000
AlIV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,031 0,000 0,009 0,000 0,000
AlVI 0,065 0,039 0,053 0,049 0,039 0,065 0,095 0,148 0,108 0,093
Ti 0,046 0,066 0,043 0,110 0,071 0,077 0,006 0,038 0,014 0,042
Zr 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,009 0,007 0,030 0,019
Cr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004 0,002
Fe3+ 0,462 0,612 0,743 0,659 0,741 0,702 0,761 0,677 0,703 0,664
Nb 0,004 0,001 0,001 0,000 0,001 0,005 0,000 0,002 0,000 0,003
Mg 0,121 0,020 0,022 0,010 0,045 0,014 0,009 0,066 0,052 0,010
Ca 0,296 0,156 0,070 0,026 0,079 0,070 0,046 0,042 0,063 0,104
Mn 0,022 0,025 0,013 0,007 0,013 0,027 0,034 0,046 0,045 0,037
Fe2+ 0,339 0,246 0,144 0,173 0,102 0,112 0,085 0,067 0,066 0,140
Na 0,637 0,818 0,902 0,952 0,908 0,911 0,926 0,895 0,908 0,874
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 0,013 0,003 0,012

Σ kat. 3,999 3,999 4,000 3,997 3,999 3,999 4,002 4,001 4,000 4,000

mg** 0,131 0,023 0,024 0,012 0,051 0,017 0,011 0,081 0,063 0,012
Ae 46,2 61,2 74,3 65,9 74,1 70,2 76,1 67,7 70,3 66,4
Jd 6,5 3,9 5,3 4,9 3,9 6,5 9,5 14,8 10,8 9,3
NATAL 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,1 0,0 0,9 0,0 0,0
NAT 11,0 16,7 10,6 24,4 11,2 11,3 6,9 6,1 9,3 11,5
Hd 29,6 15,6 7,0 2,6 7,9 7,0 4,6 4,2 6,3 10,4
EnFs 7,0 3,5 3,3 2,7 1,3 1,9 3,8 5,4 4,3 2,1

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).
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4.1.7. Kseno- i fenokryształy
w sillach cieszynitów

W gruboziarnistych odmianach cieszynitu te-
ralitowego z Boguszowic występują liczne krysz-
tały piroksenów (1,5—3,0 mm) o złożonej budo-
wie (rys. 51f, g). W ich obrazach BSE możemy
wyróżnić ciemne jądro (tabela 18, an. 1—7) oraz
jaśniejsze obwódki z oscylacyjną budową (tabela
18, an. 8—11). W obrębie jądra, najczęściej
wzdłuż mikroszczelin (rys. 51f), obserwowano ja-

śniejsze plamy o składzie obwódek (tabela 18,
an. 12). Zarówno jądra, jak i obwódki wykazują
cechy budowy sektorowej. Analiza morfologii
jądra wskazuje, iż na pewnym etapie rozwoju
były to duże (1,0—2,0 mm), automorficzne krysz-
tały, które uległy procesowi częściowego rozpusz-
czania. Podlegały mu wypukłe powierzchnie
o małym promieniu krzywizny, co sprawiło, że
przybrały owalny kształt. W kolejnym etapie ich
regeneracji nastąpił proces krystalizacji oscyla-
cyjnych sektorowych obwódek wraz z odbudową
postaci ścianowej.

Tabela 18. Analizy złożonych, sektorowych fenokryształów występujących w sillu cieszynitu teralitowego
z Boguszowic [%wag.]

Sektor (010) Sektor (100) Obwódka na sektorze (010)
121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SiO2 50,28 50,03 50,16 49,37 48,66 48,57 48,10 49,26 48,21 45,82 46,90 46,20
TiO2 0,94 1,12 1,07 1,22 1,52 1,53 1,76 1,60 2,24 2,95 2,72 2,66
Al2O3 4,57 5,00 5,00 5,46 6,20 6,51 6,81 4,03 4,78 6,62 5,81 7,11
Cr2O3 0,64 0,48 0,46 0,42 0,46 0,50 0,34 0,26 0,07 0,03 0,01 0,22
Fe2O3* 2,55 1,99 1,98 2,27 1,93 2,56 3,42 2,50 2,92 3,96 3,50 4,16
MgO 15,30 14,95 14,85 14,48 13,87 13,98 13,86 14,39 13,44 12,38 12,83 12,65
FeO 2,55 3,56 3,72 3,63 4,02 3,83 3,34 3,77 4,66 3,83 3,65 3,40
MnO 0,06 0,06 0,06 0,11 0,05 0,07 0,12 0,10 0,14 0,10 0,10 0,06
CaO 21,91 21,42 21,42 21,31 21,29 21,02 21,12 22,67 22,52 22,99 23,20 22,79
Na2O 0,64 0,66 0,69 0,70 0,74 0,80 0,84 0,38 0,43 0,43 0,46 0,52
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 99,48 99,32 99,46 99,01 98,76 99,38 99,71 98,97 99,48 99,10 99,20 99,79

Si 1,853 1,849 1,852 1,834 1,814 1,801 1,780 1,841 1,805 1,728 1,762 1,726
AlIV 0,147 0,151 0,148 0,166 0,186 0,199 0,220 0,159 0,195 0,272 0,238 0,274
AlVI 0,052 0,067 0,069 0,073 0,087 0,085 0,077 0,018 0,016 0,022 0,019 0,039
Ti 0,026 0,031 0,030 0,034 0,043 0,043 0,049 0,045 0,063 0,084 0,077 0,075
Cr 0,019 0,014 0,014 0,012 0,014 0,015 0,010 0,008 0,002 0,001 0,000 0,007
Fe3+ 0,071 0,055 0,055 0,063 0,054 0,071 0,095 0,070 0,082 0,112 0,099 0,117
Mg 0,841 0,824 0,817 0,802 0,771 0,772 0,765 0,802 0,750 0,696 0,719 0,704
Fe2+ 0,079 0,110 0,115 0,113 0,125 0,119 0,103 0,118 0,146 0,121 0,115 0,106
Mn 0,002 0,002 0,002 0,004 0,002 0,002 0,004 0,003 0,005 0,003 0,003 0,002
Ca 0,865 0,848 0,847 0,848 0,851 0,835 0,837 0,908 0,903 0,929 0,934 0,912
Na 0,046 0,047 0,050 0,050 0,054 0,057 0,060 0,028 0,031 0,031 0,034 0,038
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,001 3,998 3,999 3,999 4,001 3,999 4,000 4,000 4,000 3,999 4,000 4,000

mg** 0,849 0,833 0,828 0,820 0,811 0,802 0,794 0,810 0,767 0,749 0,771 0,759
Tp 2,6 3,1 3,0 3,4 4,3 4,3 4,9 4,5 6,3 8,4 7,7 7,5
CaTs 5,2 6,7 6,9 7,3 8,7 8,5 7,7 1,8 1,6 2,2 1,9 3,9
FATs 4,3 2,2 1,9 2,5 1,3 2,8 4,5 5,1 5,3 8,2 6,5 8,5
Ko 1,9 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5 1,0 0,8 0,2 0,1 0,0 0,7
Ae 2,7 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 5,0 2,0 2,9 3,0 3,4 3,1
Hd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 4,5 5,4 0,9
Di 74,4 72,8 72,9 71,6 70,8 67,9 66,6 79,4 75,0 69,6 71,9 70,4
EnFs 8,9 10,4 10,3 10,2 9,5 10,7 10,3 6,5 6,5 4,0 3,2 5,0

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



Różnicę składów jądra i sektorowych obwódek
zobrazowano na rys. 69. W sektorach (010, 100)
omawianych piroksenów schemat wzbogacenia
w kationy Tschermaka jest analogiczny do wystę-
pującego w piroksenach krystalizujących in situ.
Z analizy profilu liniowego (rys. 69) wynika, iż
w stosunku do jądra w obwódce wzrasta udział:
Ca, AlIV, Fe3+ i Ti, przy spadku Mg, Na, AlVI, Cr
oraz stałym udziale Fe2+. Składy poszczególnych
sektorów nie wykazują większych zmian wew-
nętrznych, istotniejsze są różnice międzysektoro-
we. O ile różnice w udziale Cr w obu sektorach są
niewielkie, o tyle udziały pozostałych kationów
(AlIV, AlVI, Ti) są istotne. Jeżeli porównamy udział
AlIV pomniejszony o jego część potrzebną do utwo-
rzenia molekuł Tp, FATs z AlVI, to stwierdzimy na-
stępującą relację: AlVI > AlIV

Tp, FATs. Oznacza to, iż
w jądrze mamy podwyższone udziały Jd oraz CaTs,
a więc molekuł wskazujących na ich wysokociś-
nieniowy skład. Dane te pozwalają wysunąć hipo-
tezę, iż jądra złożonych piroksenów krystalizo-
wały w głębszym zbiorniku magmowym, gdzie od-
bywał się proces frakcjonalnej krystalizacji
oliwinów, Cr-spineli oraz piroksenów o składzie
omawianych jąder. Oscylacyjne obwódki oraz
prawdopodobnie opisane wcześniej fenokryształy
stref przechłodzenia z oscylacyjną budową two-
rzyły się w trakcie wędrówki magmy w kierunku
dna basenu sedymentacyjnego. Wspomniane

wcześniej nieregularne, jaśniejsze strefy tnące ja-
dro oraz obwódki są — jak w przypadku innych
silli — związane z procesem defragmentacji.

W sillu cieszynitu teralitowego z Marklo-
wic-Kalembic spotykano również duże, (1,5—3,0
mm długości) pirokseny o złożonej budowie (rys.
51h, 70a), współwystępujące z fenokryształami
oliwinów. Analiza ich składu (rys. 71a—d) pozwo-
liła odtworzyć trzy etapy ich rozwoju. Centrum
kryształów stanowią owalne jądra, które
w znacznie większym stopniu niż jądra pirokse-
nów z Boguszowic podlegały procesowi rozpusz-
czania, prowadzącego praktycznie do zaniku ich
płaskich ścian. Nie wykazywały one budowy sek-
torowej, cechowała je natomiast obecność dużej
liczby produktów wtórnych przeobrażeń, charak-
terystycznych dla płaszczowych Cr-diopsydów
(rys. 71c). W drugim (obwódka A) oraz trzecim
(obwódka B) etapie rozwoju (regeneracji) krysz-
tały te dążyły do odtworzenia postaci kryształu
ścianowego (rys. 51h). Nastąpiło to praktycznie
w drugim etapie, etap trzeci zaś polegał tylko na
dobudowie sektorowych obwódek. Zmienność
składu wąskich obwódek A, dobrze widoczna na
rozkładach powierzchniowych Al, Ti (rys. 71c,
d), jest zgodna ze schematem wzbogacenia ścian
w ostro- oraz rozwartokątnych sektorach.
W strefach etapu drugiego, zarówno w obrazach
BSE, jak i w rozkładach powierzchniowych, czę-
sto obserwuje się plamistą niejednorodność,
wywołaną ich oddziaływaniem z późniejszym sto-
pem etapu trzeciego wzdłuż mikropęknięć (pro-
ces defragmentacji). Również w strefach etapu
drugiego stwierdzono — nieco słabiej wyrażoną
niż w obwódkach piroksenów z Boguszowic —
budowę oscylacyjną.

Zmienność składu złożonych piroksenów
z Marklowic-Kalembic przedstawiono w tabeli 19.
W stosunku do jądra piroksenów z Boguszowic
omawiane pirokseny są bogatsze w Mg oraz
uboższe w kationy Tschermaka. Wykazują bardzo
wąski przedział zmian wskaźnika mg (0,87—
0,84), udział Cr zaś jest analogiczny w jądrach
obu piroksenów. Prawdopodobnie udział Cr
w jądrach piroksenów z Marklowic-Kalembic,
wskutek ich wtórnych przeobrażeń, może być
nieco zaniżony (rys. 71b). W interpretacji genezy
tych piroksenów istotna jest wyraźna różnica
w zawartości AlVI w stosunkowo jednorodnym
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Rys. 69. Profil liniowy biegnący przez ksenokryształ poliba-
rycznego piroksenu z sillu cieszynitu teralitowego w Bogu-
szowicach
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Rys. 70a. Złożony ksenokryształ Cr-diopsydu z bardzo intensywnie rozpuszczanym jądrem oraz silnie rozwiniętą obwódką (A).
Widoczne są również efekty jego defragmentacji z przemieszczeniem wzdłuż mikroszczelin (linia przerywana) (BSE);
b. Złożony fenokryształ z sillu cieszynitu subalkalicznego Cieszyn 2 z oscylacyjną obwódką (A) (BSE); c—e. Przykłady procesu
defragmentacji ziaren Ca-piroksenów z sillu pikrocieszynitu Boguszowice oraz Dębowiec 43; strzałkami pokazano zabliźnione
mikroszczeliny. Dane do profilu A-A zamieszczono w tabeli 21, rys. 79; dodatkowo strzałką zewnętrzną oznaczono ścianę feno-
kryształu, na której narastały drobne, automorficzne kryształy egirynu (BSE); f. Owalne ksenolity obficie występujące w sillu
pikrytu z Międzyrzecza, zawierające oliwin (Ol), Cr-diopsyd (Di), flogopit (Ph) (BSE); g. Ksenomorficzne ziarno Cr-diopsydu
ksenolitu podlegające pierwszemu oraz drugiemu etapowi wtórnych przeobrażeń. Strefę wzbogaconą w Ti oznaczono gwiazdką
czarną, natomiast gwiazdką białą — strefę wzbogaconą w Cr (BSE); h. Duży, ksenomorficzny kryształ płaszczowego Cr-diopsy-
du z sillu pikrytu z Międzyrzecza; obszar pierwszego etapu jego wtórnych przeobrażeń oznaczono jako (a) (OE 1N)

11 — Ewolucja...
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Rys. 71a—d. Złożony ksenokryształ piroksenu z sillu Marklowice-Kalembice, wykazujący dwa etapy odbudowy ścianowej po-
staci A i B. Zróżnicowanie tych dwóch stref kryształu przedstawiono za pomocą rozkładów powierzchniowych Cr, Al, Ti.
Strzałką na rozkładzie Cr oznaczono słabo widoczną granicę jądra ksenokryształu; e—h. Fragment kryształu Cr-diopsydu
z płaszczowego ksenolitu z sillu pikrytu Międzyrzecze. W trakcie drugiego etapu przeobrażeń Cr-diopsydów, przy remobiliza-
cji Cr oraz Ti, powstawały mikrolity augit-kosmochloru (strzałki)



chemicznie jądrze i obwódce A. Z porównania da-
nych obu ksenokryształów wynika, iż ich owalne
jądra mogą mieć odmienną genezę. Jądra z Mar-
klowic mogą stanowić fragmenty rozpuszczonych
ksenokryształów Cr-diopsydów pochodzących
z płaszcza, które zostały odbudowane do postaci
ścianowej (II etap). Obwódki ich trzeciego etapu
rozwoju mogły powstawać zarówno w trakcie wę-
drówki magmy ku powierzchni, jak i podczas
krystalizacji in situ sillu z Marklowic-Kalembic.
W celu sprawdzenia tej hipotezy wykonano wy-

kres Ti vs. Al (rys. 72), porównujący składy obu
piroksenów. Punkty projekcyjne jąder ksenopi-
roksenów z Kalembic układają się wzdłuż linii
regresji o współczynniku B bardzo podobnym do
tego, który opisuje tę samą zależność dla jąder
ksenopiroksenów z Boguszowic-Skałki. Punkty
projekcyjne obwódek z Marklowic-Kalembic po-
krywają się z punktami obwódek z Boguszowic,
narastających na sektorach (100) oraz (110)
jądra, stąd warunki ciśnieniowe ich krystalizacji
wydają się zbliżone.
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Tabela 19. Analizy złożonych ksenokryształów Cr-diopsydów występujących w sillu cieszynitu teralitowego
Marklowice-Kalembice oraz złożonych fenokryształów obecnych w sillu cieszynitu subalkalicznego Cieszyn 2
[%wag.]

Marklowice-Kalembice Cieszyn 2

jądro obwódka jądro

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

SiO2 51,91 51,68 52,52 51,16 51,17 49,99 48,33 46,05 51,99 51,67 50,95 50,57
TiO2 0,61 0,73 0,54 0,81 0,88 1,37 1,75 2,75 0,71 0,71 0,82 0,94
Al2O3 3,28 3,24 1,85 3,90 3,81 4,15 5,39 6,69 2,70 2,90 2,71 3,23
Cr2O3 0,40 0,46 0,34 0,57 0,64 0,58 0,81 0,56 0,49 0,26 0,70 0,44
Fe2O3* 0,89 0,96 0,65 1,92 2,06 2,54 2,80 3,13 1,31 1,28 1,78 1,12
MgO 16,50 16,23 17,18 16,50 16,19 14,67 13,77 12,51 17,98 17,14 16,60 15,82
FeO 4,82 4,35 4,12 3,32 3,02 2,93 3,04 3,80 5,43 5,77 4,70 5,78
MnO 0,11 0,12 0,09 0,17 0,16 0,12 0,11 0,12 0,18 0,13 0,07 0,09
CaO 19,97 20,88 20,95 20,81 21,79 23,30 23,08 22,87 18,28 19,08 19,98 20,15
Na2O 0,55 0,49 0,35 0,50 0,44 0,42 0,45 0,43 0,36 0,30 0,36 0,29
K2O 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Total 99,16 99,16 98,59 99,65 100,16 100,08 99,50 98,94 99,48 99,37 98,72 98,49

Si 1,913 1,907 1,943 1,876 1,871 1,843 1,797 1,736 1,910 1,907 1,895 1,891
AlIV 0,087 0,093 0,057 0,124 0,129 0,157 0,203 0,264 0,090 0,093 0,105 0,109
AlVI 0,056 0,048 0,024 0,045 0,035 0,023 0,033 0,033 0,027 0,033 0,014 0,033
Ti 0,017 0,020 0,015 0,022 0,024 0,038 0,049 0,078 0,020 0,020 0,023 0,026
Cr 0,012 0,013 0,010 0,016 0,019 0,017 0,024 0,017 0,014 0,008 0,021 0,013
Fe3+ 0,025 0,027 0,018 0,053 0,057 0,070 0,078 0,089 0,036 0,035 0,050 0,031
Mg 0,907 0,893 0,948 0,902 0,882 0,806 0,764 0,703 0,984 0,943 0,921 0,882
Fe2+ 0,149 0,134 0,127 0,102 0,092 0,090 0,095 0,120 0,167 0,178 0,146 0,181
Mn 0,003 0,004 0,003 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,006 0,004 0,002 0,003
Ca 0,789 0,826 0,830 0,818 0,854 0,920 0,920 0,924 0,719 0,754 0,796 0,807
Na 0,039 0,035 0,025 0,035 0,031 0,030 0,032 0,031 0,026 0,022 0,026 0,021
K 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 3,998 4,000 4,000 3,999 4,000 3,999 4,000 3,999 4,000 4,001 4,000 3,999

mg** 0,839 0,847 0,867 0,853 0,855 0,834 0,815 0,771 0,829 0,816 0,824 0,806
Tp 1,7 2,0 1,5 2,2 2,4 3,8 4,9 7,8 2,0 2,0 2,3 2,6
CaTs 5,6 4,8 2,4 4,5 3,5 2,3 3,3 3,3 2,7 3,3 1,4 3,3
FATs 0,0 0,5 0,3 3,5 4,6 5,8 7,2 7,5 2,3 2,0 4,5 2,4
Ko 1,2 1,3 1,0 1,6 1,9 1,7 2,4 1,7 1,4 0,8 2,1 1,3
Ae 3,0 2,2 1,5 1,9 1,2 1,3 0,8 1,4 1,2 1,4 0,5 0,8
Hd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Di 71,9 75,3 78,8 71,6 74,9 80,1 76,4 70,3 64,8 68,0 71,4 72,4
EnFs 17,0 13,9 14,5 14,7 11,5 5,0 4,9 4,5 25,4 22,2 17,7 17,1

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).
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W badanej populacji cieszynitów subalkalicz-
nych tylko w sillu Cieszyn 2 stwierdzono obec-
ność ksenokryształów. Tworzą one konglomeraty
kilku ziaren, wykazujących objawy zarówno reak-
cji ze stopem, jak i silnych wtórnych przeobrażeń
(rys. 70b). Wykazują obecność zewnętrznych ob-
wódek o składzie piroksenów tła skalnego. Ob-
wódki te, analogicznie do sektorowych mikrolitów
tła, zdradzają budowę oscylacyjną. Skład pierwot-
ny ksenokryształów reprezentują an. 1—4 z tabeli
19, natomiast pozostałe analizy, charakteryzujące
się podwyższonymi udziałami Ti, Ca oraz obni-
żonymi Mg — ich strefy reakcyjne i zewnętrzne
obwódki. Z zaprezentowanych danych wynika, iż
składy najmniej zmienionych partii tych pirokse-
nów najbardziej przypominają pirokseny z sillu
Boguszowice 40, stanowiąc ich uzupełnienie
o składy z najwyższymi wskaźnikami mg.

4.1.8. Ewolucja składu chemicznego
piroksenów
w pikrocieszynitach i pikrytach

Pirokseny występujące w sillach pikrocieszyni-
tów i pikrytów wykazują budowę sektorową roz-
poznawalną optycznie, analogicznie do cieszyni-
tów teralitowych. Cechą charakterystyczną wy-

różniającą Ca-pirokseny tych skał jest wysoki
udział chromu, dochodzący do 1,3 %wag. Cr2O3

(0,04 apfu). Rysunek 73 przedstawia przedział
zmian składu Ca-piroksenów [J/(J + Q) ≤ 0,2]
z pikrocieszynitów. Wykres ten wskazuje na
obecność dwóch etapów ewolucji ich składu.
Ca-pirokseny krystalizujące w głównym etapie
magmowym zmieniają wskaźnik mg w przedziale
0,85—0,69, bez podziału na poszczególne sektory
wzrostu. Główne kationy Tschermaka (AlIV >
Fe3+ > Ti) w trakcie spadku mg wykazują ten-
dencje wzrostowe; AlIV zmienia się w przedziale
0,12—0,47 apfu, podczas gdy udział Cr wykazuje
relację odwrotną. W drugim etapie ich ewolucji
w kierunku CaNa-składów następuje odwrócenie
tendencji; w obwódkach diopsydów rozpoczyna
się proces wyraźnego spadku AlIV (molekuł
Tschermaka) kosztem wzrostu udziału molekuły
egirynu.

Zależność mg vs. AlIV, Fe3+, Ti, Cr3+ (rys. 73)
dla sektorowych, subkrzemowych diopsydów cha-
rakteryzuje się dużym skupieniem punktów, wy-
nikającym z nakładania się zakresów zmian
udziałów molowych kationów poszczególnych sek-
torów wzrostu. Na przykład zakresy te dla AlIV

wynoszą odpowiednio — (100): 0,24—0,47 apfu,
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Rys. 72. Wykres zależności Altot vs. Ti dla ksenokryształów
piroksenów występujących w sillach cieszynitów teralito-
wych z Boguszowic i Marklowic-Kalembic

Rys. 73. Zmiany składu Ca-piroksenów z silli pikrocieszyni-
tów z charakterystycznym, wysokim udziałem chromu (do
1,3 %wag. Cr2O3, 0,04 apfu). W głównym etapie ich ewolucji
wskaźnik mg zmienia się w przedziale 0,85—0,69, natomiast
w drugim etapie, w kierunku CaNa-składów, wzrostowi
udziału egirynu towarzyszy spadek AlIV



(110): 0,18—0,35 apfu, (111): 0,12—0,27 apfu.
W związku z tym relacje w sektorach zostaną
przedstawione na podstawie ich profili liniowych
(rys. 74, 75), w których ze względu na czytelność
rysunku nie zamieszczono danych dla Fe3+. Jak
wynika z rys. 73, zmiany udziałów tego kationu
są analogiczne do zmian Ti przy zachowaniu
stałej wartości ∆(Fe3+ — Ti) ≅ 0,04 apfu. Na rys.
74 przedstawiono typowe profile sektorów (111)
oraz (100) dla próbki Cieszyn 10, w których
udziały AlIV, Ti, Fe3+ rosną monotonnie przez cały
profil. Rzadko spotykano sytuacje, w których jak
w profilu A-A dla sektora (111), udział wspomnia-
nych kationów obniżał się, by później wzrastać,
zgodnie z ogólną tendencją.

Wyjaśnienia tego ostatniego przypadku należy
szukać w relacjach AlIV, Fe3+, Ti z chromem.
Pierwsze trzy z nich, obecne we wszystkich ty-
pach skał cieszyńskiej prowincji magmowej, są
selektywnie adsorbowane na ścianach wzrostu
określonych sektorów, natomiast dla Cr3+ takiej
selektywnej adsorpcji nie stwierdzono. Może on
być obecny we wszystkich sektorach w tych sa-
mych ilościach, wykazując ujemną korelację
z udziałami głównych kationów Tschermaka.
Przykład takiej relacji dla zależności Ti vs. Cr

ilustruje rys. 76. Udział Cr osiąga wartość ze-
rową dla różnych wartości Ti w określonych sek-
torach wzrostu. Dane analityczne pozwalają
wyznaczyć średnie udziały Ti, Fe3+ oraz AlIV, od-
dzielnie dla sektora (111) oraz sektorów: 100 +
110 + 010, dla których Cr przyjmuje wartości ze-
rowe. Jeżeli w danym sektorze udział kationu
głównego przekracza wartość progową, powyżej
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Rys. 74. Typowe profile liniowe sektorów (111) i (100)
Ca-piroksenów pikrocieszynitu z próbki Cieszyn 10 z mono-
tonnym wzrostem udziałów AlIV, Ti, Fe3+. Tylko w profilu
A-A sektora (111) udział tych kationów się obniżał, by póź-
niej wzrastać, zgodnie z ogólną tendencją

Rys. 76. W sektorowych piroksenach w pikrocieszynitach
Cr może być obecny we wszystkich sektorach w tych sa-
mych ilościach, wykazując ujemną korelację z Ti, Fe3+. Z za-
leżności Ti vs. Cr wynika, że chrom osiąga wartość zerową
dla różnych wartości Ti w sektorach (111) oraz (100, 110)

Rys. 75. W fenokryształach pikrocieszynitu z Boguszowic,
w profilach sektorów (110) oraz (111), obserwowano plateau
o długości ok. 250 µm z najwyższymi udziałami Cr3+, do
0,025 apfu, po których następował wzrost udziałów AlIV,
Fe3+ i Ti



której udział chromu ma wartość zerową, to sek-
tor ten nie będzie adsorbował Cr3+. Wyznaczając
równania linii regresji dla zależności: Cr vs.
(AlIV, Ti, Fe3+), oszacowano średnie udziały pro-
gowe, które dla sektora (111) wynoszą odpowied-
nio: 0,08 apfu (Ti), 0,12 apfu (Fe3+), 0,26 apfu

(AlIV), natomiast w przypadku sektorów wzboga-
conych w molekuły Tschermaka — 0,13 apfu (Ti),
0,17 apfu (Fe3+) i 0,41 apfu (AlIV).

Opisanymi relacjami można wytłumaczyć nie-
typowe profile typu A-A z rys. 74, gdzie
w początkowych partiach sektora (111) udziały
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Tabela 20. Dane dla profili sektorów (110) oraz (111) fenokryształów próbki pikrocieszynitu Boguszowice,
gdzie we wczesnych partiach ich wzrostu obserwuje się obecność plateau o długości ok. 250 µm, z najwyższy-
mi udziałami Cr3+ wynoszącymi do 0,03 apfu [%wag.]

Sektor (111) Sektor (110)

Odległość [µm]

0 84 210 294 420 798 0 59 207 295 325 443

SiO2 48,99 50,13 50,20 48,74 46,96 47,26 47,28 47,74 47,25 45,72 44,31 44,34
TiO2 1,56 1,15 1,23 1,84 2,58 2,83 1,92 1,73 1,96 2,77 3,63 3,46
ZrO2 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 0,00 0,05 0,01 0,05 0,00 0,00
Al2O3 5,30 4,45 4,48 5,12 5,81 5,87 7,59 7,26 7,47 7,92 8,40 7,91
V2O3 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,01 0,06 0,03
Cr2O3 0,51 0,66 0,52 0,35 0,09 0,01 1,04 0,89 0,74 0,53 0,23 0,00
Fe2O3* 2,26 1,69 1,56 2,99 4,09 3,68 2,83 2,44 2,29 3,13 4,62 4,73
MgO 14,85 14,63 14,68 13,73 13,06 13,32 13,23 13,38 12,87 12,19 11,83 11,92
CaO 20,71 22,08 22,40 23,45 24,16 24,15 21,80 21,85 22,14 23,20 23,67 23,60
MnO 0,11 0,03 0,02 0,14 0,08 0,12 0,06 0,10 0,14 0,08 0,13 0,13
FeO 3,96 3,70 3,62 3,26 2,68 2,34 2,92 3,13 3,41 3,36 2,66 2,78
NiO 0,00 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Na2O 0,63 0,62 0,55 0,44 0,32 0,42 0,81 0,78 0,74 0,50 0,44 0,37
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 98,96 99,16 99,33 100,08 99,93 100,12 99,53 99,39 99,05 99,45 99,98 99,29

Si 1,823 1,860 1,858 1,805 1,751 1,754 1,754 1,772 1,763 1,712 1,659 1,672
AlIV 0,177 0,140 0,142 0,195 0,249 0,246 0,246 0,228 0,237 0,288 0,341 0,328
AlVI 0,055 0,055 0,054 0,028 0,006 0,011 0,086 0,089 0,092 0,061 0,030 0,024
Ti 0,044 0,032 0,034 0,051 0,072 0,079 0,053 0,048 0,055 0,078 0,102 0,098
Zr 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000
V 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,000 0,002 0,001
Cr 0,015 0,019 0,015 0,010 0,003 0,000 0,030 0,026 0,022 0,016 0,007 0,000
Fe3+ 0,063 0,047 0,043 0,083 0,115 0,103 0,079 0,068 0,064 0,088 0,130 0,134
Mg 0,824 0,809 0,810 0,758 0,726 0,737 0,732 0,740 0,716 0,680 0,661 0,670
Ca 0,826 0,878 0,889 0,931 0,965 0,961 0,867 0,869 0,885 0,931 0,950 0,953
Mn 0,004 0,001 0,001 0,004 0,003 0,004 0,002 0,003 0,004 0,002 0,004 0,004
Fe2+ 0,123 0,115 0,112 0,101 0,084 0,073 0,091 0,097 0,106 0,105 0,083 0,088
Ni 0,000 0,000 0,002 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
Na 0,045 0,045 0,040 0,031 0,023 0,030 0,058 0,056 0,053 0,036 0,032 0,027
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,001 4,002 4,000 3,998 4,000 4,000 4,000 3,999 3,998 3,998 4,001 4,001

mg** 0,816 0,833 0,839 0,805 0,785 0,807 0,812 0,818 0,808 0,779 0,756 0,751
Tp 4,4 3,2 3,4 5,1 7,2 7,9 5,3 4,8 5,5 7,8 10,2 9,8
CaTs 5,5 5,5 5,4 2,8 0,6 1,1 8,6 8,9 9,2 6,1 3,0 2,4
FATs 3,4 2,1 2,0 6,5 9,9 7,7 5,4 4,3 3,5 7,1 10,7 10,8
Ko 1,5 1,9 1,5 1,0 0,3 0,0 3,0 2,6 2,2 1,6 0,7 0,0
Ae 3,0 2,6 2,5 2,1 2,0 3,0 2,8 3,0 3,1 2,0 2,5 2,7
Hd 0,0 0,0 0,0 2,9 6,2 5,7 0,0 0,0 0,0 4,1 5,0 5,3
Di 69,3 77,0 78,1 75,8 72,6 73,7 67,4 68,9 70,3 68,0 66,1 67,0
EnFs 12,9 7,8 7,1 3,8 1,3 1,0 7,6 7,6 6,2 3,3 1,9 2,0

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



AlIV, Fe3+, Ti były powyżej wartości progowej, co
powodowało, że udział Cr wykazywał wartości ze-
rowe. Jego powolny wzrost do poziomu obecnego
w typowym sektorze (111) (0,02 apfu, rys. 74)
wymusił obniżanie udziału kationów konkuren-
cyjnych, a tym samym odwrócenie typowej se-
kwencji zmian udziału głównych kationów
Tschermaka w tym sektorze. W przypadku prób-
ki Boguszowice obserwowano pewne modyfikacje
przedstawionych uprzednio profili sektorów (rys.
75), co związane było z tym, iż ich większość wy-
konano w sektorach dużych fenokryształów, któ-
re nie były obecne w próbkach Cieszyn 10 i Dę-
bowiec 43. Profil sektora (111) jest analogiczny
do tego z rys. 74 i dotyczy piroksenów krystali-
zujących in situ w danym sillu. W dużych feno-
kryształach próbki Boguszowice, dla profili sek-
torów (110), (111), we wczesnych partiach ich
wzrostu obserwuje się obecność plateau o długo-
ści ok. 250 µm, po którym następuje wzrost
udziału AlIV, Fe3+ oraz Ti. W obszarze plateau no-
towane były najwyższe udziały Cr3+, osiągające
wartość 0,025 apfu (rys. 75). Dane analityczne
tych profili zamieszczono w tabeli 20 [sektor
(111), (110)]. Spadek udziału Cr następował
wówczas, gdy główne kationy Tschermaka zwięk-
szały swój udział i osiągał on wartość zerową dla
drugiego plateau w rozkładach AlIV, Fe3+ i Ti. Pro-
fil A-A na rys. 75 jest przykładem sytuacji,
w której wartości udziału Ti oraz Fe3+ są powyżej
ich wartości krytycznej, natomiast udział Cr
w tym sektorze wynosi zero.

Chrom w strukturze piroksenu występuje
w pozycji M1, wchodząc w skład molekuły
Tschermaka Cr-Ts (CaCr3+AlSiO6) lub kosmochlo-
ru Ko (NaCr3+Si2O6). Analiza profili fenokrysz-
tałów z Boguszowic wykazała obecność złożo-
nych sektorów, w których zaobserwowano wyraź-
ną korelację dodatnią pomiędzy Cr3+, Na i AlVI.
Jest ona wyraźna dla początkowego etapu ich
wzrostu i zanika w etapie drugim, kiedy to Na
oraz AlVI wyraźnie obniżają swój udział. Dane te
sugerują polibaryczny rozwój fenokryształów,
udział AlVI w pierwszej strefie wzrostu bowiem
podnosi się do wartości 0,1 apfu. Z prezento-
wanej na rys. 77 relacji Cr vs. Na wynika mecha-
nizm wbudowywania Cr w omawiane sektory.
W fazie pierwszej Cr wchodzi w skład molekuły
kosmochloru, jednakże współczynnik kierunko-

wy prostej regresji wynosi 0,83, stąd nadmiar
AlVI jest wbudowywany w molekułę jadeitu
(NaAlSi2O6). Potwierdza to analiza wykresu Na
vs. AlVI (AlVI = —0,054 + 2,424Na, R = 0,881).
W późniejszych partiach sektorów, jak również
w piroksenach krystalizujących in situ, dla któ-
rych nie obserwuje się tej korelacji, ich punkty
projekcyjne na rys. 77 są ułożone równolegle do
osi Y (Na < 0,03 apfu), obserwowane zaś duże
udziały Cr, do 0,03 apfu, są związane z molekułą
Cr-Ts. Polibaryczny wzrost fenokryształów z Bo-
guszowic jest również widoczny na wykresie Ti
vs. Al (rys. 78). Obecne są na nim dwie populacje
punktów projekcyjnych, przy czym pierwsza
z nich, o wyższym współczynniku B, związana
z pierwszym etapem wzrostu złożonych sekto-
rów, wykazuje podwyższony udział molekuł wyso-
kociśnieniowych (Jd, Ko, Ca-Ts).

Kolejne, powszechne zjawisko charaktery-
styczne dla silli pikrocieszynitów, najsilniej zaak-
centowane w sillu Boguszowice, jest związane
z defragmentacją kryształów diopsydów. Przeja-
wy ich kruchych deformacji są dobrze widoczne
na obrazach BSE (rys. 70c—e), gdzie strefy za-
bliźniania mikroszczelin, często połączone z rota-
cją pokruszonych fragmentów, tworzą jaśniejsze,
nieregularne strefy. Klasycznym przykładem tego
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Rys. 77. Relacje Na vs. (Cr, Ca) opisujące mechanizm wbu-
dowywania Cr w strukturę złożonych sektorów piroksenów
pikrocieszynitu z Boguszowic; Cr wchodzi w skład zarówno
molekuły kosmochloru, jak i Cr-molekuły Tschermaka



procesu może być kryształ z sillu Dębowiec 43
(rys. 70e), gdzie wyraźnie widoczna jest jaśniej-
sza, wąska strefa kruchych deformacji (strzałka).
W obserwowanym przekroju tego kryształu domi-
nuje sektor (110) (jest to ciemniejsza strefa ob-
wiedziona strefą zabliźnionych mikroszczelin)
z podrzędnym udziałem sektorów (111) oraz
(100). Strefy zabliźnionych mikroszczelin charak-
teryzują się bardzo wysokimi udziałami AlIV, po-
wyżej 0,32 apfu, oraz równie wysokimi udziałami
Fe3+ i Ti (powyżej 0,1 apfu) w proporcji zbliżonej
do 1 : 1. Ponadto w strefach tych występuje pod-
wyższony udział Na. Należy również zwrócić uwa-
gę na istotny fakt, że udziały głównych kationów
Tschermaka wykazują liniowy związek z para-
metrem mg, osiągając maksimum właśnie w tych
strefach, co wskazuje, że stopy reagujące
z kryształami diopsydu były produktem ich frak-
cjonalnej krystalizacji. Omówione relacje są do-
brze zobrazowane w profilu liniowym A-A, bie-
gnącym wzdłuż prezentowanego kryształu (rys.
79), dla którego dane analityczne przedstawiono
w tabeli 21.

W odróżnieniu od silli cieszynitów esseksyto-
wych, przejawy ewolucji składu piroksenów
w kierunku ich CaNa- oraz Na-składów w oma-
wianych sillach były spotykane rzadko. Analo-
gicznie do silli cieszynitowych, pirokseny te two-
rzyły drobne, interstycjalne kryształy lub wąskie

obwódki. Ich skład zmieniał się od kryształu do
kryształu i mógł odpowiadać diopsydowi (spora-
dycznie hedenbergitowi) z podwyższonym udzia-
łem Na2O (1,5 %wag.), którego parametr (J/J +
Q) < 0,12, lub egiryn-augitowi czy Ti-egirynowi
(TiO2 < 6,0 %wag., ZrO2 < 0,3 %wag.). Typowe
relacje między Ca- oraz CaNa-piroksenami są za-
prezentowane na dwóch wybranych profilach li-
niowych (rys. 80, 81) z próbki Dębowiec 43. Na
pierwszym z nich, wykonanym na krysztale diop-
sydu, obserwujemy wąską obwódkę (40—50 µm)
o podwyższonym udziale Na [(J/J + Q) wzrasta
do wartości 0,1], gdzie następuje wyraźny spadek
udziału kationów Tschermaka oraz wzrost Fe2+,
co doprowadza do obniżenia mg z 0,80 do 0,60.
Oznacza to dość ograniczoną ewolucję wzdłuż li-
nii Di-Hd, jednak bez osiągnięcia składu heden-
bergitu. W kolejnej bardzo wąskiej strefie, o sze-
rokości ok. 15—20 µm, obserwujemy bardzo szyb-
kie zmiany składów na polu egiryn-augitów,
zakończone osiągnięciem składu Ti-egirynu. Dru-
gi typ profilu (rys. 81) udokumentowano dla
drobnych piroksenów drugiej generacji, obecnych
w interstycjach pseudomorfoz skaleniowych.
Wskaźnik mg Ca-piroksenu zmienia się w zakre-
sie 0,64—0,43, co oznacza, iż ich ewolucja osiąga
jednak skład hedenbergitu. W piroksenach tych
strefy egiryn-augitów są znacznie szersze, do-
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Rys. 78. Wykres Ti vs. Altot wskazujący na polibaryczny
wzrost fenokryształów z sillu Boguszowice; w pierwszym
etapie ich wzrostu obserwuje się podwyższony udział mole-
kuł wysokociśnieniowych (Jd, Ko, Ca-Ts)

Rys. 79. Profil liniowy kryształu Ca-piroksenu z pikrocie-
szynitu wykazującego obecność zabliźnionych mikropęknięć,
których wskaźnikiem obecności są anomalnie wysokie
udziały Al



chodzą bowiem do 30—40 µm. W trakcie ich ewo-
lucji w kierunku egirynu systematycznie wzrasta
Ti (0,02—0,17 apfu) z udziałami Zr < 0,01 apfu
niepodlegającymi zmianom kierunkowym.

Pirokseny w pikrytach nie są dominującą fazą
maficzną. W skałach tych przeważają ilościowo
amfibole i miki, proces ich amfibolizacji oraz flo-
gopityzacji zaś jest bardzo rozpowszechniony.
Zmiany wskaźnika mg (0,86—0,71) są bardzo po-
dobne do zakresu wykazywanego przez pirokseny

pikrocieszynitów. Przy spadku temperatury
(spadku mg) wzrasta udział kationów Tscherma-
ka. Różnice występują w wielkości ich udziałów,
w które to pirokseny pikrytów są uboższe. Udział
AlIV zmienia się w nich w zakresie 0,10—0,40
apfu, a maksymalne udziały Fe3+ i Ti nie przekra-
czają odpowiednio 0,17 apfu oraz 0,14 apfu dla
∆(Fe3+, Ti)śred. ≅ 0,03 apfu (rys. 82). Ich maksy-
malne udziały Cr są analogiczne do występu-
jących w pikrocieszynitach (Cr2O3 < 1,1 %wag.).
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Tabela 21. Dane analityczne dla profilu liniowego biegnącego wzdłuż zdefragmentowanego fenokryształu piroksenu
z pikrocieszynitu z otworu wiertniczego Dębowiec 43 [%wag.]

Odległość [ µm]

0 83 121 155 183 221 407 590 600 696 769 834 876

SiO2 51,36 45,61 48,02 48,20 41,29 48,66 48,03 48,64 41,20 48,54 48,03 46,13 50,16
TiO2 1,28 3,03 2,10 2,05 4,79 1,77 1,86 1,73 4,92 1,96 2,21 2,67 0,94
Al2O3 2,24 7,14 5,35 4,76 10,52 4,85 5,24 4,65 10,31 4,49 5,38 6,63 2,47
Cr2O3 0,00 0,38 0,31 0,24 0,01 1,23 1,18 1,09 0,03 0,31 0,35 0,24 0,02
Fe2O3* 2,17 4,44 3,10 4,04 5,53 2,23 3,05 2,46 5,49 3,03 3,10 3,99 2,72
MgO 13,21 12,49 13,63 13,94 10,41 14,35 14,28 14,14 10,06 13,98 13,53 12,94 13,00
CaO 23,51 23,76 24,12 24,05 22,81 23,00 23,12 23,23 22,74 24,01 24,12 23,78 23,72
MnO 0,25 0,10 0,04 0,13 0,13 0,13 0,00 0,07 0,21 0,05 0,07 0,04 0,23
FeO 5,59 2,40 2,43 1,87 2,96 2,94 2,20 2,77 3,46 2,54 2,77 2,42 4,63
NiO 0,00 0,02 0,00 0,09 0,00 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03
Na2O 0,66 0,44 0,36 0,37 0,61 0,35 0,36 0,41 0,63 0,33 0,33 0,34 0,51
K2O 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 100,28 99,82 99,45 99,74 99,14 99,55 99,48 99,19 99,11 99,25 99,93 99,19 98,44

Si 1,908 1,705 1,789 1,792 1,569 1,808 1,786 1,814 1,571 1,811 1,784 1,730 1,898
AlIV 0,092 0,295 0,211 0,208 0,431 0,192 0,214 0,186 0,429 0,189 0,216 0,270 0,102
AlVI 0,006 0,020 0,024 0,001 0,040 0,020 0,016 0,018 0,034 0,008 0,020 0,023 0,008
Ti 0,036 0,085 0,059 0,057 0,137 0,050 0,052 0,048 0,141 0,055 0,062 0,075 0,027
Cr 0,000 0,011 0,009 0,007 0,000 0,036 0,035 0,032 0,001 0,009 0,010 0,007 0,001
Fe3+ 0,061 0,125 0,087 0,113 0,158 0,062 0,085 0,069 0,157 0,085 0,087 0,113 0,077
Mg 0,732 0,696 0,757 0,773 0,590 0,794 0,792 0,786 0,572 0,777 0,749 0,723 0,733
Fe2+ 0,174 0,075 0,076 0,058 0,094 0,091 0,068 0,086 0,110 0,079 0,086 0,076 0,146
Mn 0,008 0,003 0,001 0,004 0,004 0,004 0,000 0,002 0,007 0,001 0,002 0,001 0,007
Ni 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,001 0,004 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001
Ca 0,936 0,952 0,962 0,958 0,929 0,915 0,921 0,928 0,929 0,960 0,960 0,956 0,962
Na 0,047 0,032 0,026 0,027 0,045 0,025 0,026 0,029 0,047 0,024 0,024 0,025 0,037
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 3,999 4,001 4,001 4,000 3,998 3,999 3,998 4,000 3,998 4,001 3,999 3,999

mg** 0,757 0,777 0,823 0,819 0,701 0,838 0,838 0,835 0,682 0,826 0,812 0,793 0,767
Tp 3,6 8,5 5,9 5,7 13,7 5,0 5,2 4,8 14,1 5,5 6,2 7,5 2,7
CaTs 0,6 2,0 2,4 0,1 4,0 2,0 1,6 1,8 3,4 0,8 2,0 2,3 0,8
FATs 1,4 10,5 6,9 9,3 11,7 7,2 9,4 7,2 11,3 7,1 7,2 9,7 4,0
Ko 0,0 1,1 0,9 0,7 0,0 3,6 3,5 3,2 0,1 0,9 1,0 0,7 0,1
Ae 4,7 2,1 1,7 2,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,6 1,5 1,4 1,8 3,6
Hd 14,8 4,6 5,25 3,4 4,5 0 0 0,4 6,9 4,9 5,7 3,8 15,4
Di 73,2 69,6 75,7 77,3 59 77,3 75,9 78,6 57,2 77,7 74,9 72,3 73,3
EnFs 1,7 1,6 1,2 1,4 2,6 5,8 5,1 4,2 2,4 1,5 1,5 1,9 0,0

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).

12 — Ewolucja...



Również w pikrytach obserwujemy ujemną kore-
lację parametru mg z udziałem Cr. Ewolucja ich
składu w kierunku egirynu jest bardzo słabo re-
prezentowana (oba kierunki zmian składu pirok-
senów, zarówno w sektorach, jak i Na-składów
w ich obwódkach, oznaczono na rys. 82 i 84b
strzałkami).

Zakresy zmian udziałów kationów Tschermaka
przedstawiono za pomocą profili liniowych sekto-
rów (rys. 83). O ile AlIV oraz Ti rosną systema-
tycznie zgodnie z zaprezentowanym wcześniej
schematem ich wzbogacania, o tyle w przypadku
Fe3+ i Cr obserwuje się ich nakładanie dla róż-
nych sektorów. Podobnie jak dla piroksenów pi-
krocieszynitów, również pirokseny pikrytów cha-
rakteryzują się ujemną korelacją udziałów Cr vs.
(AlIV, Fe3+, Ti). Z rys. 83 wynika, iż maksymalne
koncentracje Cr w M1 występują w początkowym
etapie wzrostu poszczególnych sektorów. Uzyska-
ne dane wskazują na dwumodalny charakter
rozkładu jego udziałów. Sektory bardziej wzboga-
cone w Ti, Fe3+ oraz AlIV wykazują wyższy udział
Cr, na poziomie ok. 0,03 apfu, natomiast sektory
mniej wzbogacone charakteryzują się początko-
wym poziomem wzbogacenia na poziomie 0,02
apfu (rys. 83). Współczynniki kierunkowe pro-
stych regresji, wyznaczone dla obu populacji sek-
torów dla zależności Ti vs. Cr, są takie same. Dla
sektorów uboższych w kationy Tschermaka
udział Cr spada do wartości zerowej dla Ti wy-
noszącego średnio 0,08 apfu, natomiast dla sek-
torów w nie bogatszych udział Ti jest większy —
0,13 apfu. W przypadku pozostałych kationów
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Rys. 80. Typowy profil liniowy dla kryształu diopsydu
z próbki pikrocieszynitu Cieszyn 10 z wąską obwódką
(40—50 µm) o składach egiryn-augitu (15—20 µm) i egirynu
(∼ 30 µm)

Rys. 81. Drugi typ profili liniowych dla próbki Cieszyn 10,
otrzymany dla drobnych ziaren piroksenów drugiej generacji
z interstycji faz skaleniowych, dla których strefy egiryn-au-
gitów są znacznie szersze, dochodzą do 30—40 µm

Rys. 82. Zmienność udziałów głównych kationów Ca-pirok-
senów z pikrytów. Zawartość Cr2O3 nie przekracza 1,1
%wag., wykazując ujemną korelację z parametrem mg. Ewo-
lucja w kierunku Na-składów jest słabo reprezentowana
(oba kierunki zmian składu piroksenów, zarówno w sekto-
rach, jak i Na-składów w obwódkach, oznaczono strzałkami)



wartości te wynoszą odpowiednio: Fe3+ —
0,13/0,16 apfu, AlIV — 0,30/0,40 apfu. Również
dla pikrytowych piroksenów objawy defragmenta-
cji jego kryształów są bardzo popularne.

Objawy ewolucji składu Ca-piroksenów w kie-
runku egirynu w pikrytach są bardzo rzadkie.
Tylko w próbce Bielowicko IG1 stwierdzono
obecność kryształów egirynów, których występo-
wanie, analogicznie do sillu cieszynitu subalka-
licznego Międzyrzecze 3, było związane z obec-
nością przestrzeni interstycjalnych o składzie
syenitu. Były one wypełnione radialnymi skale-
niami, szkieletowymi ziarnami apatytu i Ti-ma-
gnetytu, annitem oraz drobnymi automorficznymi
kryształami egirynów. Podobnie jak skalenie,
kryształy egirynu wykazywały duże międzyziar-
nowe zróżnicowanie składów, przy homogenicz-
nych indywidualnych ziarnach. Z przedstawione-
go na rys. 84a schematu ewolucji składu pirokse-
nów w próbce pikrytu Bielowicko IG1 wynika, iż
stosunek Mg/Fe2+ w stopie przyjmował dużą
wartość (Mg/Fe2+ = 1,008±0,146), co oznacza zmia-
ny ich składu w warunkach dużej aktywności tle-
nu z pominięciem pola stabilności hedenbergitu.
Podobnie jak w innych rodzajach skał, zróżnico-
wanie składu między ziarnami było związane ze
zmiennymi udziałami molekuł Mg-Hd oraz (Mg,
Fe2+, Ti)-NAT. Związki pomiędzy głównymi katio-
nami są analogiczne do tych, które opisano wcze-
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Rys. 83. Profile liniowe sektorów (100), (110), (010) pirok-
senów występujących w sillach pikrytu, w których udziały
AlIV i Ti rosną, natomiast Fe3+, Cr — maleją, nakładają się
wzajemnie dla różnych sektorów

Rys. 84a. Diagram Wo-En-Fs pokazujący dwuetapowość ewolucji składu Ca-piroksenów w sillach pikrytu; ich ewolucja w kie-
runku Na-składów (II etap ewolucji) następowała z pominięciem pola hedenbergitu; b. Dwuetapowa ewolucja składu pirokse-
nów występujących w sillu pikrytu Bielowicko IG1

12*



śniej. Egiryny z pikrytów zawierają stosunkowo
niskie udziały Ti i Zr (tabela 22), zmieniając
swój skład w kierunku czystych, pozbawionych
udziału NAT oraz NATAL odmian.

Pirokseny występujące w sillach pikrytów i pi-
krocieszynitów wykazują najmniejsze odchylania
od teoretycznego składu diopsydu CaMgSi2O6.
Wartość udziałów wektorów wymiany fm (rys.
85) w obu typach silli nie przekracza na ogół
0,14 mola. Są to najniższe wartości notowane
w skałach cieszyńskiej prowincji magmowej.

W sillach pikrocieszynitów wektor fm zmienia się
w przedziale 0,03—0,22, a w sillach pikrytów
0,06—0,14 mola. W piroksenach obu typów skał
występują najwyższe udziały wektora Cr-tk,
osiągające wartość do 0,037 mola. Średni udział
tego wektora w pikrytach jest wyższy i wynosi
0,014 mola. Różnice w składach piroksenów silli
pikrytowych i pikrocieszynitowych wynikają
głównie z udziałów wektorów Ti-tk i Fe-tk. Ca-pi-
rokseny pikrytów są nieco uboższe, zawierają
średnio 0,06 (0,01—0,12) mola Ti-tk oraz 0,09
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Tabela 22. Analizy egiryn-augitu oraz egirynu występujących w sillu pikrytu Bielowicko IG1
[%wag.]

Egiryn-augit Egiryn

SiO2 52,32 52,23 51,72 52,20 52,89 51,64 51,93 52,51 52,35 52,12
TiO2 1,35 1,03 1,39 2,20 1,84 2,09 2,16 1,63 0,64 0,79
ZrO2 0,22 0,09 0,10 0,50 0,31 0,67 0,74 0,08 0,80 0,24
Al2O3 1,07 1,12 1,27 0,93 0,98 1,29 1,07 2,17 1,41 1,39
Cr2O3 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00
Fe2O3* 22,91 22,21 24,29 23,86 24,36 24,84 25,27 27,97 27,10 27,14
Nb2O3 0,07 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 0,00 0,10 0,00 0,00
MgO 2,39 1,76 1,18 2,21 1,81 0,89 1,59 0,72 0,45 0,10
CaO 5,74 5,00 4,22 2,84 2,41 1,44 1,37 1,21 0,80 0,47
MnO 0,43 0,35 0,31 0,35 0,52 0,93 0,28 0,23 0,83 0,69
FeO 4,38 5,77 4,73 2,39 3,05 2,17 1,89 1,45 1,65 2,90
Na2O 10,22 10,30 10,91 11,72 11,90 12,36 12,44 12,88 12,77 12,67
K2O 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01

Total 101,13 99,87 100,13 99,23 100,10 98,48 98,76 100,98 98,81 98,52

Si 1,982 2,006 1,985 1,998 2,010 1,999 1,997 1,977 2,019 2,021
AlIV 0,018 0,000 0,015 0,002 0,000 0,001 0,003 0,023 0,000 0,000
AlVI 0,030 0,051 0,043 0,040 0,044 0,058 0,046 0,073 0,064 0,063
Ti 0,038 0,030 0,040 0,063 0,052 0,061 0,063 0,046 0,019 0,023
Zr 0,004 0,002 0,002 0,009 0,006 0,013 0,014 0,002 0,015 0,004
Cr 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fe3+ 0,653 0,642 0,701 0,687 0,696 0,724 0,731 0,793 0,787 0,792
Nb 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000
Mg 0,135 0,101 0,067 0,126 0,102 0,051 0,091 0,040 0,026 0,006
Ca 0,233 0,206 0,174 0,117 0,098 0,060 0,056 0,049 0,033 0,020
Mn 0,014 0,011 0,010 0,011 0,017 0,030 0,009 0,007 0,027 0,023
Fe2+ 0,139 0,185 0,152 0,076 0,097 0,070 0,061 0,046 0,053 0,094
Na 0,751 0,767 0,812 0,869 0,877 0,928 0,927 0,941 0,955 0,953
K 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000

Σ kat. 3,999 4,002 4,001 4,000 4,000 3,999 3,999 4,000 4,000 3,999

mg** 0,146 0,109 0,073 0,142 0,114 0,060 0,103 0,046 0,030 0,007
Ae 65,3 64,2 70,1 68,7 69,6 72,4 73,1 79,3 78,6 79,2
Jd 3,0 5,1 4,3 4,0 4,4 5,8 4,6 7,3 6,4 6,3
NATAL 1,8 0,0 1,5 0,2 0,0 0,1 0,3 2,3 0,0 0,0
NAT 5,0 7,3 5,3 13,9 13,7 14,5 14,7 5,2 10,5 9,8
DiHd 23,3 20,6 17,4 11,7 9,8 6,0 5,6 4,9 3,3 2,0
EnFs 1,8 3,1 1,5 1,8 3,3 1,6 2,3 1,1 2,7 4,0

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



(0,02—0,14) mola Fe-tk. Dla piroksenów pikrocie-
szynitów wartości te są następujące: Ti-tk — 0,08
(0,03—0,16) mola, Fe-tk — 0,11 (0,02—0,20) mola.
Maksymalne udziały wektora Al-tk obwiedziono
konturem, który jest polem występowania punk-
tów projekcyjnych analiz piroksenów ze stref de-
fragmentacji. Na rys. 85 widoczna jest również
korelacja dodatnia oraz ujemna, odpowiednio dla

udziałów Fe-tk i Al-tk oraz fm. Zmienność
udziałów wektorów Thompsona dla CaNa- oraz
Na-piroksenów z silli pikrytów i pikrocieszynitów
przedstawiono na rys. 86. Podobnie jak w innych
rodzajach skał, egiryny są wzbogacone w Ti
(udział wektora mt dochodzi do 0,14 mola), ich
wzbogacenie w Zr jest niskie w porównaniu
z egirynami silli cieszynitowych.

4.1.9. Ksenokryształy i ksenolity
w sillach pikrocieszynitów
oraz pikrytów

W sillach pikrytów stwierdzono największą
liczbę faz obcych (ksenolitów, ksenokryształów)
piroksenów, amfiboli, mik, oliwinu, spineli. Do
najczęściej spotykanych faz należą Cr-diopsydy
(rys. 70h), występujące jako pojedyncze kseno-
kryształy lub elementy składowe ksenolitów
(rys. 70f). Ksenokryształy Cr-diopsydów mają bu-
dowę podobną jak w sillach cieszynitowych.
Przedstawiony na rys. 87 profil liniowy prze-
chodzący przez jądro Cr-diopsydu z sillu z Roz-
tropic oraz sektory (110), (100) subkrzemowej
obwódki, pokazuje różnice w składzie obu Ca-pi-
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Rys. 85. Zmienność udziałów wektorów wymiany Thompso-
na dla Ca-piroksenów silli pikrocieszynitów i pikrytów; ob-
wiedzione konturem wysokie udziały wektora Al-tk odnoszą
się do analiz ich zdefragmentowanych obszarów

Rys. 86. Zmienność udziałów wektorów Thompsona dla
CaNa- oraz Na-piroksenów z silli pikrytów oraz pikrocieszy-
nitów

Rys. 87. Typowy profil liniowy ksenokryształów piroksenów
z sillu pikrytu w Roztropicach, przechodzący przez rozpusz-
czone jądro oraz sektory (110), (100); dla udziałów Ca wy-
kreślono dwa profile, wskazujące na odmienne stopnie
wtórnych przeobrażeń



roksenów o polibarycznej genezie. W stosunku
do niskociśnieniowych Ti-diopsydów (P < 1—2
kbar) Cr-diopsydy (tabela 23, an. 1—2) charakte-
ryzują się wysokim udziałem AlVI (do 0,1 apfu, do
10 %mol Jd + CaTs), Cr (do 0,04 apfu) i Na (do
0,09 apfu). Dwa ostatnie z wymienionych katio-
nów wchodzą w skład molekuł Ko, Ae. Udział
AlIV jądra jest niski i na ogół nie przekracza 0,1

apfu, wzrastając do 0,4 apfu w obwódce. Dane dla
innego ziarna Cr-diopsydu z sillu z Roztropic, dla
którego na rys. 87 wykreślono profil dla Ca, za-
wierają an. 3—4 w tabeli 23. W porównaniu
z uprzednim Cr-diopsydem z Roztropic obserwu-
jemy tu podwyższenie udziałów Ca, Ti i AlIV,
obniżenie Na, AlVI, przy porównywalnych udzia-
łach Cr. Prawdopodobnie ziarno to podlegało póź-
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Tabela 23. Wyniki analiz ksenokryształów Cr-diopsydów z sillu pikrytu Roztropice oraz piroksenów magmo-
wych i produktów ich przeobrażeń z sillu pikrytu Międzyrzecze [%wag.]

Roztropice — jądro Międzyrzecze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SiO2 52,38 52,66 51,07 50,90 52,20 45,67 45,11 51,16 53,69 54,79 54,00 52,89
TiO2 0,30 0,31 0,66 0,64 1,17 3,56 4,14 1,50 0,74 0,38 0,29 0,96
Al2O3 4,24 4,17 3,89 4,19 1,07 5,98 6,40 2,10 0,64 0,13 0,28 0,95
Cr2O3 1,32 1,27 1,32 1,54 0,01 0,05 0,05 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
Fe2O3* 1,15 0,65 1,55 1,43 3,25 4,22 3,98 3,52 1,29 1,32 1,76 1,99
MgO 15,95 15,84 15,06 14,93 14,97 12,60 12,35 14,58 15,69 16,74 15,25 13,17
CaO 20,94 21,16 22,46 22,21 23,82 23,89 23,64 24,84 24,53 25,36 24,18 23,81
MnO 0,12 0,02 0,068 0,04 0,15 0,09 0,09 0,16 0,15 0,07 0,11 0,29
FeO 1,92 2,23 2,19 2,37 2,19 2,58 2,64 2,17 2,58 1,26 2,78 5,85
NiO 0,11 0,05 0,05 0,02 nd nd nd nd nd nd nd nd
Na2O 1,19 1,21 0,80 0,85 0,84 0,44 0,56 0,51 0,58 0,47 0,81 0,85
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Total 99,61 99,57 99,13 99,12 99,66 99,08 98,95 100,57 99,96 100,54 99,47 100,56

Si 1,908 1,918 1,885 1,879 1,929 1,721 1,704 1,882 1,968 1,985 1,991 1,956
AlIV 0,092 0,082 0,115 0,121 0,046 0,266 0,285 0,093 0,028 0,006 0,009 0,041
AlVI 0,090 0,097 0,054 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000
Ti 0,008 0,008 0,018 0,018 0,033 0,101 0,117 0,041 0,020 0,010 0,008 0,027
Cr 0,038 0,037 0,038 0,045 0,000 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
Fe3+ 0,032 0,018 0,043 0,040 0,090 0,120 0,113 0,097 0,036 0,036 0,049 0,055
Mg 0,866 0,860 0,829 0,822 0,825 0,708 0,695 0,800 0,857 0,904 0,838 0,726
Ca 0,817 0,825 0,888 0,878 0,943 0,965 0,957 0,979 0,964 0,985 0,955 0,943
Mn 0,004 0,001 0,002 0,001 0,005 0,003 0,003 0,005 0,005 0,002 0,004 0,009
Fe2+ 0,059 0,068 0,068 0,073 0,068 0,081 0,083 0,067 0,079 0,038 0,086 0,181
Ni 0,003 0,002 0,002 0,001 nd nd nd nd nd nd nd nd
Na 0,084 0,085 0,057 0,061 0,060 0,032 0,041 0,036 0,041 0,033 0,058 0,061
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Σ kat. 4,001 4,001 3,999 4,000 3,999 3,999 4,000 4,000 4,000 4,000 4,001 4,000

mg** 0,905 0,909 0,882 0,879 0,839 0,779 0,780 0,830 0,882 0,924 0,861 0,755
Tp 0,8 0,8 1,8 1,8 3,3 10,1 11,7 4,1 2,0 1,0 0,8 2,7
Jd 9,0 9,7 5,4 6,1
FATs 0,0 0,0 2,5 2,4 0,0 6,4 5,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ko 3,8 3,7 3,8 4,5
Ae 4,6 4,8 1,9 1,6 6,0 3,2 4,1 3,6 4,1 3,3 5,8 6,1
Hd 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 9,2 9,4 10,0 8,6 5,6 10,6 19,0
Di 73,3 75,1 79,1 77,5 82,5 70,8 69,5 81,0 85,7 90,4 82,8 72,6
EnFs 9,8 8,9 5,4 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CaTs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

Objaśnienia: an. 5—7 — pirokseny magmowe, an. 8—12 — produkty ich przeobrażeń: an. 8—10 — pirokseny „plamiste”,
an. 11—12 — metasomatyczne diopsydy.
** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn), nd — brak oznaczeń.



niejszemu procesowi wapniowej metasomatozy,
który zaburzył jego pierwotny skład.

W sillu pikrytu z Międzyrzecza zaobserwowa-
no bardzo silne wtórne zmiany składu pierwot-
nych, subkrzemowych diopsydów oraz wystę-
pujących w nim ksenolitów i ksenokryształów.
Szczególnie intensywnie procesy metasomatozy
wapniowej rozwinęły się w jego brzeżnych par-
tiach. Występują tu liczne wtórne fazy wapniowe,
takie jak: Ti-granaty, pektolit, datolit, diopsyd.
Magmowe Ti-diopsydy zawierają wiele nieregu-
larnych plam, często wykazujących związek z mi-
kroszczelinami. Wyniki analiz tych plamistych
obszarów oraz metasomatycznych diopsydów ze-
stawiono w tabeli 23, an. 8—12. Ich składy
możemy odnieść do pierwotnych Ca-piroksenów
(tabela 23, an. 5—7). Działanie procesu metaso-
matozy wapniowej ma przeciwstawny wpływ na
ich chemizm w stosunku do magmowej krystali-
zacji. Proces metasomatozy prowadzi do usuwa-
nia kationów Tschermaka z pozycji M1 oraz AlIV

z T, co wymaga wprowadzenia w te pozycje Mg
i Si. Analizy poszczególnych plamek różnią się
istotnie, końcowym produktem metasomatycz-
nych zmian są czyste diopsydy (tabela 23, an.
10). Może to wynikać zarówno z anizotropii
składu pierwotnego piroksenu (budowa sektoro-
wa), jak i z indywidualnego charakteru wymiany
jonowej kryształ-roztwór w obszarze indywidual-
nych plamek, rozwijających się wzdłuż mikropęk-
nięć.

Metasomatyczne diopsydy występujące w przy-
stropowych partiach sillu w Międzyrzeczu,
w strefach całkowicie przeobrażonego pikrytu,
osiągały znaczne rozmiary, dochodzące do 15
mm. Stanowiły w nich dominującą fazę, współwy-
stępującą z pektolitem, Ti-granatami, natrolitem,
analcymem i egirynem. Ten ostatni tworzył
własne kryształy lub narastał epitaksjalnie na
diopsydzie; jego obecność dowodzi, że po etapie
metasomatozy wapniowej nastąpił jej sodowy
etap.

Występowanie egirynu w zmetasomatyzowa-
nych partiach pikrytu jest dość powszechne, pi-
rokseny o składzie egiryn-augitu były notowane
rzadko. Tworzyły obwódki wzrostowe o szerokości
na ogół nieprzekraczającej 100 µm. W tej wąskiej
strefie bardzo intensywnych zmian nie zaobserwo-
wano pełnej serii składów szeregu diopsyd-egiryn.

Ciągłość objęła szereg Di83-22Hd13-22Ae2-52 z luką
w zakresie Ae52-96. Na trójkącie Mg-Fe2+-Na punkty
projekcyjne ich analiz są ułożone równolegle do
boku Mg-Na. Maksymalny udział Hd nie prze-
kracza 35 %mol., tak więc pirokseny te nie
osiągają pola hedengergitu; zatem ich krystali-
zacja odbywała się przy dużej wartości fO2. Dopie-
ro w ostatnim etapie ewolucji ich składy układają
się wzdłuż boku Fe2+-Na diagramu, osiągając pole
egirynu. Wtórne egiryny zawierały znaczne
udziały tytanu. Udział molekuły (Fe2+, Ti)-NAT
zwykle nie przekraczał 23 %mol. Zawartość Ti
systematycznie wzrastała, osiągając maksymalną
wartość 0,14 apfu dla Na wynoszącego 0,98 apfu,
po czym spadała do wartości ok. 0,1 apfu. W ana-
lizowanych ziarnach egirynu nie stwierdzono
obecności cyrkonu. Podwyższone ilości tego pier-
wiastka występują w Ti-granatach; udokumento-
wana została również obecność samodzielnych
kryształów cyrkonu.

Sill pikrytu z Międzyrzecza zawiera liczne
Cr-diopsydy, które podobnie jak pierwotne
Ti-diopsydy, podlegały działaniu Ca-metasomato-
zy, przy czym wpływ tego procesu na ich che-
mizm był nieco zróżnicowany dla obu form ich
występowania. Początkowe stadium tego procesu
(I etap przeobrażeń) zostało zarejestrowane
w zielonych ksenokryształach Cr-diopsydów (rys.
70h). Ich pierwotny, niezmieniony skład (tabela
24, an. 1—3) jest analogiczny do składu Cr-dio-
psydu pikrytu z Roztropic; przeobrażone strefy
reprezentują an. 4—6 w tabeli 24. Pierwszy etap
przeobrażeń Cr-diopsydów opisuje mechanizm
podstawienia jadeitowego: Na + AlVI ⇔ Ca + (Mg,
Fe)2+. Potwierdzeniem tego jest wykres zależ-
ności NaAlVI vs. Ca(Mg,Fe)2+ z rys. 88 ze
współczynnikiem kierunkowym prostej B =
0,980. Na wykresie otrzymano wyraźne zróżnico-
wanie składów pierwotnych oraz produktów
I etapu ich przeobrażeń. Wzrost udziału Di
w przeobrażonych strefach Cr-diopsydu wiązał się
z istotnym spadkiem udziału molekuły Jd, przy
praktycznie niezmienionym udziale Ko oraz Tp.
Wynika z tego, iż w pierwszym etapie ze struk-
tury Cr-diopsydu usuwane są kationy będące
wskaźnikiem ich wysokociśnieniowej genezy.
Udziały Cr wzrastają lokalnie powyżej poziomu
notowanego w niezmienionych Cr-diopsydach (ta-
bela 24, an. 4).
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Znacznie silniejszy etap wtórnych zmian płasz-
czowych Cr-diopsydów obserwowano w ksenoli-
tach. Praktycznie wszystkie z występujących
w nich ziaren tego minerału nie wykazują cech
składu pierwotnego. Tylko niektóre ich partie
mają składy odpowiadające I etapowi ich prze-
obrażeń, dlatego zachodzące w ksenolitach prze-
obrażenia Cr-diopsydów zdefiniowano jako ich II
etap (tabela 24, an. 7—12). Skład matrycy ziaren
Cr-diopsydów (tabela 24 an. 7—8) odpowiada czy-

stym diopsydom (%mol. Di waha się w przedziale
80—90). Występujące w jej obrębie plamiste ob-
szary mają dwojaki chemizm. Część z nich, o du-
żym udziale Cr i Na (tabela 24, an. 9—10), ma
składy roztworów Di-Ko, pozostałe (tabela 24, an.
11—12) cechuje podwyższony udział molekuł Tp,
FATs. Zatem w obrębie ziaren pierwotnych
Cr-diopsydów w czasie II etapu przeobrażeń
nastąpił proces remobilizacji Cr i Ti, prowadzący
do powstawania oddzielnych faz wzbogaconych
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Tabela 24. Analizy ksenokryształów Cr-diopsydów z sillu pikrytu z Międzyrzecza oraz produktów ich dwóch
etapów przeobrażeń [%wag.]

Cr-diopsydy I etap przeobrażeń
II etap przeobrażeń

matryca strefy Cr strefy Ti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SiO2 51,97 51,71 52,41 52,32 51,82 52,45 54,87 53,37 54,77 54,87 49,88 46,84
TiO2 0,34 0,35 0,36 0,46 0,33 0,61 0,08 0,98 0,10 0,05 1,64 2,61
Al2O3 4,56 4,66 4,74 2,64 4,55 2,32 0,21 0,89 0,24 0,08 3,55 5,46
Cr2O3 1,40 1,52 1,65 1,76 1,33 1,05 0,45 0,07 1,15 3,28 0,55 0,82
Fe2O3* 1,27 0,72 0,86 0,67 0,71 1,16 0,76 2,34 0,36 0,77 2,62 3,96
MgO 15,86 15,74 16,12 15,45 16,08 15,62 17,48 15,22 16,98 18,56 14,53 12,97
CaO 21,08 20,75 20,49 22,91 21,17 24,18 22,76 23,98 22,50 16,88 24,54 24,16
MnO 0,07 0,00 0,00 0,12 0,11 0,10 0,12 0,12 0,07 0,13 0,04 0,13
FeO 1,90 2,18 2,19 2,16 2,21 1,92 2,23 3,10 2,42 2,31 1,85 2,22
NiO 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,03 0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 0,06
Na2O 1,12 1,15 1,26 0,81 0,88 0,52 0,65 0,77 0,86 1,82 0,41 0,41
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Total 99,57 98,77 100,07 99,36 99,16 99,96 99,61 100,87 99,46 98,81 99,60 99,64

Si 1,895 1,898 1,898 1,924 1,895 1,920 1,999 1,948 2,001 2,004 1,847 1,753
AlIV 0,105 0,102 0,102 0,076 0,105 0,080 0,001 0,039 0,000 0,000 0,153 0,241
AlVI 0,091 0,100 0,100 0,038 0,091 0,020 0,008 0,000 0,010 0,003 0,002 0,000
Ti 0,009 0,010 0,010 0,013 0,009 0,017 0,002 0,027 0,003 0,001 0,046 0,074
Cr 0,040 0,044 0,047 0,051 0,038 0,030 0,013 0,002 0,033 0,095 0,016 0,024
Fe3+ 0,035 0,020 0,023 0,018 0,020 0,032 0,021 0,064 0,010 0,021 0,073 0,112
Mg 0,862 0,861 0,870 0,847 0,877 0,852 0,949 0,828 0,925 1,010 0,802 0,724
Ca 0,824 0,816 0,795 0,903 0,829 0,948 0,889 0,938 0,881 0,660 0,974 0,969
Mn 0,002 0,000 0,000 0,004 0,003 0,003 0,004 0,004 0,002 0,004 0,001 0,004
Fe2+ 0,058 0,067 0,066 0,066 0,067 0,059 0,068 0,095 0,074 0,071 0,057 0,069
Ni 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,002
Na 0,079 0,082 0,088 0,058 0,063 0,037 0,046 0,055 0,061 0,129 0,029 0,029
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Σ kat. 4,000 4,000 4,000 4,000 3,999 3,999 4,000 4,000 4,000 3,999 4,000 4,001

mg** 0,903 0,908 0,907 0,910 0,910 0,904 0,914 0,839 0,917 0,916 0,861 0,800
Tp 0,9 1,0 1,0 1,3 0,9 1,7 0,2 2,7 0,3 0,1 4,6 7,4
JdCaTs 9,1 10,0 10,0 3,8 9,1 2,0 0,8 0,0 1,0 0,3 0,2 0,0
FATs 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 9,3
Ko 4,0 4,4 4,7 5,1 3,8 3,0 1,3 0,2 3,3 9,5 1,6 2,4
Ae 3,5 2,0 2,3 0,7 2,1 0,7 2,1 3,8 1,2 2,9 1,3 0,5
Hd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 8,3 0,0 0,0 6,2 7,6
Di 72,4 70,6 68,5 84,0 72,9 85,2 87,9 82,8 86,8 65,6 80,2 72,4
EnFs 9,9 11,1 12,6 3,9 10,9 1,5 7,1 0,8 6,7 21,5 0,0 0,0

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



w Ti, Fe3+ oraz Cr. Doprowadziło to do powsta-
wania samodzielnych faz augit-kosmochloru (ta-
bela 25) oraz Cr-magnetytów. Wyróżnione dwa
etapy przeobrażeń Cr-diopsydów przedstawiono
na rys. 89, gdzie udziały Cr pierwotnych, płasz-
czowych Cr-diopsydów oraz wtórnych metaso-
matycznych diopsydów obwiedziono liniami. Na
wykresie tym zamieszczono również punkty pro-
jekcyjne samodzielnych augit-kosmochlorów, wy-
kazujących większy udział Ko w stosunku do
zmetasomatyzowanych Cr-diopsydów ksenolitów.
Aby porównać chemizm pierwotnych Cr-diopsy-
dów oraz sumarycznych produktów ich przeobra-
żeń, sporządzono wykres Na vs. (Ti, AlVI, Cr,
Fe3+) (rys. 90), na którym symbolami projekcyj-
nymi wypełnionymi oznaczono składy pierwot-
nych Cr-diopsydów oraz produktów ich I etapu
przeobrażeń, symbolami pustymi zaś — składy II
etapu przeobrażeń oraz samodzielnych ziaren au-
git-kosmochlorów. Z ich porównania wynika, iż
dla wtórnych augit-kosmochlorów współczynnik
kierunkowy prostej regresji zależności Na vs. Cr
wynosi 0,955 i jest bliski teoretycznemu dla pod-
stawienia Na + Cr3+ ⇔ Ca + Mg. Jednakże Cr nie
jest w pełni zbilansowany przez Na; linia regresji
jest przesunięta równolegle do linii Na : Cr =
1 : 1 o wartość 0,02 apfu. Tyle wynosi średni
udział Fe3+ w tych piroksenach, stąd ich skład
jest uzupełniany udziałem molekuły Ae, średnio
na poziomie 2 %mol. W pierwotnych Cr-diopsy-

dach nie obserwowano korelacji Na z udziałami
AlVI i Fe3+, natomiast stwierdzono jego korelację
z Cr oraz Ti; stąd wniosek, że Na występuje
w nich głównie w Ko (NaCrSi2O6) oraz NaTiSi2O6.
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Rys. 88. Wykres NaAlVI vs. Ca(Mg, Fe)2+ potwierdzający
założenie, że jadeitowy mechanizm podstawienia Na + AlVI

⇔ Ca + (Mg, Fe)2+ wyjaśnia I etap przeobrażeń ksenokrysz-
tałów Cr-diopsydów

Rys. 90. Porównanie chemizmu pierwotnych Cr-diopsydów
i sumarycznych produktów ich przeobrażeń; symbolami pro-
jekcyjnymi wypełnionymi oznaczono składy pierwotnych
Cr-diopsydów oraz produktów ich I etapu przeobrażeń, sym-
bolami pustymi zaś — składy II etapu przeobrażeń oraz sa-
modzielnych ziaren augit-kosmochlorów

Rys. 89. I i II etap przeobrażeń Cr-diopsydów. W czasie II
etapu przeobrażeń wystąpił proces remobilizacji Cr i Ti, pro-
wadzący do powstawania faz wzbogaconych w Ti, Fe3+ oraz
Cr (augit-kosmochloru). Udziały Cr pierwotnych, płaszczo-
wych Cr-diopsydów oraz wtórnych, metasomatycznych diop-
sydów obwiedziono liniami

13 — Ewolucja...



Przykłady procesu remobilizacji Cr oraz Ti
w obrębie ziaren Cr-diopsydów prezentują rys.
70g i 71e—h. Przeobrażenia, którym zostały one
poddane, są superpozycją dwóch omówionych
wcześniej procesów. W przypadku ziarna z rys.
70g znaczna jego część to praktycznie czysty
diopsyd, analogiczny do powstających w trakcie
przeobrażeń magmowych Ti-piroksenów. Lokalnie
na jego peryferiach, w jaśniejszych strefach, za-
obserwowano silne podkoncentrowanie udziału
Ti, natomiast plamki ciemniejsze obfitowały
w wysokie udziały Cr. W przypadku drugiego
ziarna (rys. 71e—h) proces ten dodatkowo zobra-
zowany jest rozkładami powierzchniowymi Ca, Cr

i Ti. Na uwagę zasługuje obecność dużej ilości
wtórnych Cr-magnetytów. Z obrazów tych wyni-
ka, iż w fazie piroksenowej Ti gromadzi się
w plamkach jaśniejszych, Cr zaś — w ciemniej-
szych. Obszary wzbogacone w Cr korelują ujem-
nie z Ca (wzrost udziałów Cr-tk + pl), natomiast
Ti — dodatnio z Al (wzrost udziału Ti-tk).
Rozkład Mg wiąże się ze zmianami udziału pod-
stawień Tschermaka w pseudomorfozie po
Cr-diopsydzie. Na rys. 71g widoczne jest powsta-
nie mikrolitów augit-kosmochloru (strzałki).

W kolejnym etapie przeobrażeń piroksenów
następuje proces uwolnienia Ca z ich struktury,
związany z utworzeniem glinokrzemianów war-
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Tabela 25. Analizy ziaren augit-kosmochloru, powstałych w drugim etapie
przeobrażeń Cr-diopsydów, występujących w ksenolitach sillu pikrytu z Mię-
dzyrzecza [%wag.]

SiO2 54,77 54,41 54,76 54,77 54,66 55,19 55,22 54,72
TiO2 0,10 0,09 0,02 0,07 0,06 0,12 0,11 0,02
Al2O3 0,24 0,23 0,12 0,11 0,18 0,17 0,24 0,25
Cr2O3 1,15 2,78 3,25 3,78 4,29 4,90 5,30 6,01
Fe2O3* 0,36 1,17 0,92 0,50 0,69 0,00 1,44 1,36
MgO 16,98 17,20 17,81 18,44 17,24 16,75 17,27 16,30
FeO 2,42 1,50 1,89 2,45 2,12 2,47 1,48 1,38
MnO 0,07 0,09 0,14 0,16 0,16 0,21 0,15 0,15
CaO 22,50 20,74 18,23 17,15 18,04 17,25 17,09 16,90
Na2O 0,86 1,36 1,80 1,74 2,00 2,32 2,53 2,85
K2O 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00

Total 99,46 99,59 98,95 99,17 99,45 99,39 100,87 99,94

Si 2,001 1,984 2,001 1,996 1,994 2,011 1,986 1,990
AlIV 0,000 0,010 0,000 0,004 0,006 0,000 0,010 0,010
AlVI 0,010 0,000 0,005 0,001 0,002 0,008 0,000 0,001
Ti 0,003 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,001
Cr 0,033 0,080 0,094 0,109 0,124 0,141 0,151 0,173
Fe3+ 0,010 0,032 0,025 0,014 0,019 0,000 0,039 0,037
Mg 0,925 0,935 0,970 1,002 0,938 0,910 0,926 0,883
Fe2+ 0,074 0,046 0,058 0,075 0,065 0,075 0,045 0,042
Mn 0,002 0,003 0,004 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005
Ca 0,881 0,811 0,714 0,670 0,705 0,674 0,659 0,658
Na 0,061 0,096 0,127 0,123 0,141 0,164 0,177 0,201
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000

Σ kat. 4,000 3,999 3,999 4,000 4,001 3,994 4,002 4,001

mg** 0,917 0,923 0,921 0,918 0,918 0,924 0,917 0,918
Tp 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1
CaTs 1,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,8 0,0 0,1
FATs 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7
Ko 3,3 8,0 9,4 10,9 12,4 14,1 15,1 17,3
Ae 2,8 1,6 3,3 1,4 1,7 2,3 2,6 2,8
Di 86,8 80,3 70,8 66,7 70,1 66,3 65,2 64,9
EnFs 6,7 9,1 16,2 20,8 15,4 16,4 16,2 14,1

** Analizy przeliczono na 4 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Mg/(Mg + Fe3+ + Fe2+ + Mn).



stwowych (struktury mieszanopakietowe chlo-
ryt-smektyt), Ca-granatów oraz apatytu.

Na rys. 91 porównano składy produktów prze-
obrażeń Cr-diopsydów z Międzyrzecza oraz
składy uprzednio opisanych złożonych feno- oraz

ksenokryształów z cieszynitów oraz pikrocieszy-
nitów. W omawianej populacji składów można
wydzielić trzy grupy, dla których wyróżnikiem
jest ciśnienie: pirokseny z płaszcza, reprezento-
wane przez nieprzeobrażone Cr-diopsydy z sillu
z Międzyrzecza, pirokseny krystalizujące in situ,
opisane równaniem Al1, oraz pirokseny, dla któ-
rych zależność Al vs. Ti jest wyrażona równa-
niem Al2. Złożone ksenokryształy z Marklo-
wic-Kalembic układają się wzdłuż prostej Al2,
czyli w pośredniej populacji ciśnieniowej. Jak
wspomniano w trakcie ich opisu, są one prawdo-
podobnie płaszczowego pochodzenia, lecz wtórnie
metasomatycznie zmienione. Świadczyć o tym
może częściowe nakładanie się ich punktów pro-
jekcyjnych na punkty II etapu przeobrażeń
Cr-diopsydów z Międzyrzecza.

4.1.10. Analiza czynnikowa zmienności
składu piroksenów (PCA)

Wyniki analizy metodą głównych składowych
zestawiono w tabeli 26. Dla Ca-piroksenów z silli
cieszynitów teralitowych i esseksytowych główny
czynnik, odpowiadający za 60—70% zmienności
ich składu, jest związany z kierunkiem wektora
fm. Kierunek drugi (18—23%), prostopadły do
pierwszego, wyznaczają wektory Tschermaka,
wśród których dominuje Fe-tk oraz — w znacznie
mniejszym stopniu — Ti-tk. Z kolei w syenitach
kierunek ten wyznacza wektor mc (13%), który
w porównaniu z wektorami Tschermaka działa
w przeciwnym kierunku, powodując przesunięcie
składów na pole augitów. W cieszynitach subal-
kalicznych pierwszy czynnik zmian składu, wek-
tor fm, odpowiada aż za 90% zmienności, nato-
miast czynnik drugi jest superpozycją kierunków
mc oraz (Fe, Al, Ti)-tk. Kierunki zmienności
składów piroksenów z pikrocieszynitów oraz pi-
krytów odbiegają wyraźnie od tych z cieszynitów.
Następuje odwrócenie roli dwóch głównych kie-
runków zmian; ich zasadnicza zmienność wiąże
się z wektorami Tschermaka przy dominacji (Fe,
Ti)-tk. Tylko w tych piroksenach istotniejszą rolę
w zmienności ich składu odgrywa wektor Cr-tk.
Zatem pirokseny te wykazują w stosunku do pi-
roksenów z silli cieszynitowych krótszy przedział
zmian w kierunku wektora fm (Di-Hd), bez
opuszczania pola Di, oraz znacznie szerszy prze-
dział zmian w kierunku do niego prostopadłym.
Przy ewolucji składu w kierunku CaNa-pirokse-
nów (egiryn-augitów) dominuje jeden czynnik
(95% zmienności), związany z kierunkiem wy-
znaczonym przez wektory pl oraz Ti-tk. W egiry-
nach główny kierunek wyznaczają wektory mc
oraz pl, natomiast w 10% zmienności ich składu
istotną rolę odgrywają Zr-tk oraz Ti-tk.
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Rys. 91. Wykres Ti vs. Altot podsumowujący informacje
o polibarycznej genezie kseno- i fenokryształów wystę-
pujących w cieszynitach, pikrocieszynitach oraz pikrytach,
jak również wtórnych procesach przeobrażeń

13*



4.1.11. Termobarometria piroksenów

Na obsadzenie pozycji M2, M1 istotny wpływ
mają zmiany intensywnych parametrów stopu.
Wpływ P i T można opisać następująco:

M2: (P) Na, Mg (P+) ⇔ R3+, Fe2+, Ca, Sr (P—);
(T) Na, Mg (T+) ⇔ Ca, Fe2+(T—),

M1: (P) AlVI, Fe3+, Mg (P+) ⇔ Ti4+, Fe2+ (P—);
(T) AlVI, Fe3+, Fe2+(T+) ⇔ Mg (T—),

T: (P) Si (P+) ⇔ AlIV (P—);
(T) AlIV (T+) ⇔ Si (T—),

gdzie +/— oznacza wysokie/niskie P oraz T
(ADAM, GREEN, 1994). Przy wzroście ciśnienia pi-
rokseny są wzbogacane w SiO2, Na2O oraz zuba-
żane w Ti, Sr, REE3+, AlIV/AlVI. Wzrostowi tempe-
ratury towarzyszy wzrost Al2O3, AlIV/AlVI, Na
oraz spadek Ca. Wysokie temperatury są po-
trzebne, aby w przypadku deficytu Al i Fe3+,
w niedosyconych w krzemionkę stopach, Ti
wchodził w pozycję T (SEPP, KUNZMANN, 2001).
Z eksperymentów A.K. GUPTY et al. (1973) wyni-
ka, iż aktywność SiO2 w stopie jest najistotniej-
szym czynnikiem kontrolującym rozpuszczalność
Al i Ti w diopsydach. Z danych eksperymental-
nych, wyników analizy czynnikowej i informacji
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Tabela 26. Zestawienie wyników zmienności składu piroksenów skał cieszyńskiej prowincji magmowej otrzymane metodą
głównych składowych (PCA)

Skała Procent
zmienności Kierunek zmienności

Cieszynit teralitowy
sektor (100)

70 1,0fm + 0,2Ti-tk + 0,1Fe-tk + 0,1Al-tk = Fe2
1

+
,0 Fe3

0
+
,1 Ti0,2 AlVI

0,1 Mg—1,4 AlIV
0,6 Si—0,6

21 0,9Fe-tk + 0,2fm + 0,2Ti-tk + 0,2pl + 0,1Al-tk =
= Na0,2 Ca—0,2 Fe2

0
+
,2 Fe3

0
+
,9 Ti0,2 AlVI

0,1 Mg—1,4 AlIV
1,2 Si—1,2

Cieszynit teralitowy
sektor (111)

76 0,9fm + 0,3Fe-tk + 0,2Ti-tk + 0,2Al-tk + 0,1pl =
= Na0,1 Ca—0,1Fe2

0
+
,9 Fe3

0
+
,3 Ti0,2 AlVI

0,2 Mg—1,6AlIV
0,7 Si—0,7

18 0,9Fe-tk + 0,3fm + 0,2pl = Na0,2 Ca—0,2 Fe2
0

+
,3 Fe3

0
+
,9 Mg—1,2 AlIV

0,7 Si—0,7

Syenity 75 1,0fm + 0,1Ti-tk + 0,1Fe-tk + 0,1mc + 0,1pl =
= Na0,1 Ca—0,2 Fe2

1
+
,0 Fe3

0
+
,1 Ti0,1 Mg—1,1 AlIV

0,2 Si—0,2

13 0,8mc + 0,4Al-tk + 0,3pl + 0,2fm + 0,1mm =
= Na0,3 Ca—1,1Fe2

0
+
,2 Mn0,1 AlVI

0,4 Mg0,1 AlIV
0,1 Si—0,1

Cieszynit esseksytowy
Ca-pirokseny

62 0,7fm + 0,6Fe-tk + 0,3Ti-tk + 0,2Al-tk + 0,1mc =
= Ca—0,1 Fe2

0
+
,7 Fe3

0
+
,6 Ti0,3 AlVI

0,2 Mg—1,7 AlIV
1,4 Si—1,4

23 0,6Fe-tk + 0,6fm + 0,4Ti-tk + 0,2pl + 0,1Al-tk =
= Na0,2 Ca—0,2Fe2

0
+
,6 Fe3

0
+
,6 Ti0,4 AlVI

0,1 Mg—1,7 AlIV
1,3 Si—1,3

CaNa-pirokseny 95 0,8pl + 0,4Ti-tk + 0,3mt + 0,2fm = Na0,8 Ca—0,8Fe2
0

+
,45 Fe3

0
+
,6 Ti0,7 Mg—0,45

Na-pirokseny 80 0,6mt + 0,5pl + 0,4fm + 0,4Ti-tk + 0,1Al-tk + 0,1Zr-tk + 0,1mc + 0,1mm =
= Na0,5Ca—0,6Fe2

0
+
,7 Fe3

0
+
,6 Mn0,1 Ti0,7Zr0,1AlVI

0,1 Mg—0,7 AlIV
0,6 Si—0,6

10 0,5fm + 0,6Zr-tk + 0,5Ti-tk + 0,2mc + 0,2pl =
= Na0,2 Ca—0,4Fe2

0
+
,5 Ti0,5 Zr0,6 Mg—1,4AlIV

2,0Si—2,0

Cieszynity subalkaliczne 89 1,0fm + 0,1Ti-tk + 0,1Al-tk + 0,1pl = Na0,1Ca—0,1Fe2
1

+
,0 Ti0,1AlVI

0,1 Mg—1,2 AlIV
0,2 Si—0,2

5 0,8mc + 0,5Fe-tk + 0,4Al-tk + 0,1Ti-tk + 0,1pl =
= Na0,1 Ca—0,9 Fe3

0
+
,5 Ti0,1 AlVI

0,1 Mg0,1 AlIV
0,7 Si—0,7

Pikrocieszynity 59 0,7Fe-tk + 0,7Ti-tk + 0,1Cr-tk + 0,1Al-tk + 0,1fm + 0,1pl =
= Na0,1 Ca—0,1 Fe2

0
+
,1 Fe3

0
+
,7 Ti0,7 Cr0,1 AlVI

0,1 Mg—1,7 AlIV
2,2 Si—2,2

26 1,0fm + 0,2Al-tk + 0,2pl + 0,1Ti-tk + 0,1Cr-tk =
= Na0,2 Ca—0,2 Fe2

1
+
,0 Ti0,1 Cr0,1 AlVI

0,2 Mg—1,4 AlIV
0,3 Si—0,3

Pikryty 59 0,7Fe-tk + 0,6Ti-tk + 0,2Al-tk + 0,1Cr-tk + 0,1fm + 0,1pl + 0,1mc =
= Na0,1 Ca—0,2 Fe2

0
+
,1 Fe3

0
+
,7 Ti0,7 Cr0,1 AlVI

0,2 Mg—1,7 AlIV
2,3 Si—2,3

27 0,9fm + 0,3mc + 0,2Cr-tk + 0,2Al-tk + 0,2pl + 0,1Fe-tk + 0,1Ti-tk =
= Na0,2 Ca—0,5 Fe2

0
+
,9 Fe3

0
+
,1 Ti0,1 Cr0,2 AlVI

0,2 Mg—1,2 AlIV
0,5 Si—0,5



zawartych na rys. 91 możemy wyciągnąć wnio-
sek, iż głównymi czynnikami kierującymi ewolu-
cją składu badanych piroksenów są temperatura
oraz skład stopów. Czynnik ciśnieniowy pojawia
się tylko w przypadku omówionych wcześniej pi-
roksenów, których składy (rys. 91) układają się
wzdłuż lub powyżej prostej Al2. Praktycznie we
wszystkich rodzajach silli wystąpiła ewolucja
w kierunku egirynu, przy różnych wartościach
stosunku Fe2+/Mg oraz dwóch etapach wzbogace-
nia w Ti.

Pirokseny wapniowe występujące we wszyst-
kich rodzajach skał cechują wysokie udziały mo-
lekuł Tschermaka; ich sumaryczny, maksymalny
udział dla cieszynitów teralitowych i esseksyto-
wych, pikrocieszynitów oraz syenitów mieści się
w wąskim przedziale 32—36 %mol. Obniża się on
w przypadku pikrytów (28 %mol.), przyjmując
najniższą wartość w cieszynitach subalkalicz-
nych (23 %mol.). Badane pirokseny można rozpa-
trywać jako roztwory stałe następujących skraj-
nych członów: Di + Hd + FATs + Tp + CaTs
(+ CrTs). Udział FATs dochodzi do 24 %mol.
(syenity), Tp osiąga wartość 18 %mol. (pikrocie-
szynity), CaTs zaś na ogół nie przekracza 11
%mol. (cieszynity teralitowe, syenity).

W pierwszym etapie procesu dyferencjacji
FATs i Tp wykazują wzrost udziału molowego,
przy spadku wartości wskaźnika mg. Tendencja
ta, związana ze wzbogacaniem stopu w Ti, Al
oraz Fe3+ przy spadku temperatury, została po-
twierdzona eksperymentalnie. W układzie
Di-FATs-Tp (AKASAKA, ONUMA, 1980) maksymalny
udział TiO2 w piroksenie osiągnął wartość 9,2
%wag. TiO2 (24,8 %mol. Tp). Jest to wartość po-
równywalna z maksymalnym udziałem TiO2 w na-
turalnych, subkrzemowych diopsydach z bazaltów
alkalicznych (8,8 %wag.; TRACY, ROBINSON, 1977).
Z eksperymentów wynika również, iż maksymal-
na rozpuszczalność Tp w Di koreluje ujemnie
z udziałem FATs; jest ona również funkcją
udziału TiO2 w stopie macierzystym oraz funkcją
jego temperatury. Między Di a FATs występuje
ciągły roztwór stały w zakresie od 1 atm do 45
kbar, jednakże pole jego stabilności jest bardziej
czułe na zmiany fO2 niż Ptotal (ONUMA, 1983). Spa-
dek aktywności tlenu w magmie wyraźnie obniża
udział FATs w fassaicie, zarówno w przypadku
wysokich, jak i niskich ciśnień. Przy danej fO2

pole stabilności jednofazowego piroksenu kurczy
się wraz ze wzrostem temperatury, natomiast
w stałej T spada przy obniżaniu fO2. Zatem rela-
cje udziałów molekuł Tp oraz FATs w stałej tem-
peraturze są regulowane fO2. Obniżona lotność
tlenu sprzyja krystalizacji subkrzemowych diop-
sydów wzbogaconych w Tp, kosztem obniżenia
udziału FATs (AKASAKA, 1990). Również badania
układu Di-FATs-CaTs (ONUMA et al., 1981) poka-
zały, iż udział FATs w fasaitowych diopsydach
jest kontrolowany przez fO2 i niezależny od Ptotal,
od którego to parametru silnie zależy udział
CaTs.

Z wcześniejszych uwag możemy wysnuć wnio-
sek, iż relacje Di vs. (FATs, Tp, CaTs) pokażą
nam zmiany lotności tlenu w stopie oraz ewentu-
alny wpływ P na jego skład. Trend krystalizacji
badanych Ca-piroksenów obrazuje rys. 92. Punk-
ty projekcyjne analiz wykazujących wysokie
wzbogacenie w molekułę Tp, krystalizujące
w warunkach niskiej fO2 [np. pirokseny z Tahiti
(TRACY, ROBINSON, 1977): fO2 = 10—11 atm/T =
1020°C], układają się wzdłuż boku Di-Tp na
trójkącie Di-Tp-FATs (AKASAKA, ONUMA, 1980).
W omawianym przypadku w głównym etapie kon-
solidacji silli stosunek udziałów FATs/Tp był
zbliżony do proporcji 1 : 1 (rys. 92b), natomiast
w trakcie krystalizacji stopów syenitowych na
obu diagramach następuje odchylenie trendu
w kierunku wzbogacenia w molekułę FATs (rys.
92a, b). Na trójkącie Di-FATs-CaTs (rys. 92a)
punkty projekcyjne układają się wzdłuż boku
Di-FATs — przy niewielkim udziale molekuły
CaTs wskazującym na mały wpływ P, przecinając
granice pól stabilności jednofazowego piroksenu
dla różnych wartości parametru fO2. Wzrost
udziału FATs oznacza spadek udziału molekuły
Hd oraz Tp.

W celu oszacowania zmian fO2 przy spadku
temperatury korzystano z geobarometru tlenowe-
go (∆QFM = —1,801A^2 + 8,753A — 0,943, A =
Fe3+/Fe2+), zaproponowanego przez J.A. CORTÉSA

et al. (2005), opartego na stechiometrii pirokse-
nów. Przytoczone równanie stosowano, obliczając
∆QFM dla piroksenów szeregu diopsyd-hedenber-
git z cieszynitów teralitowych. Obliczone zmiany
∆QFM w funkcji wskaźnika mg opisano krzywą
regresji, będącą wielomianem drugiego stopnia:
∆QFM = 0,476 + 3,487 mg + 1,484 mg2; zatem
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dla mg = 0,8 ∆QFM = +4 log, natomiast dla mg =
0,05 ∆QFM = +0,5 log. Brak par ilmenit-magne-
tyt w badanych skałach nie pozwolił sprawdzić
poprawności testowanego geobarometru. Wydaje
się jednak, iż odchylenie +4 log od buforu QFM
w temperaturach > 1000°C jest zawyżone, nie
powinno raczej przekraczać +3 log. Wynika to
z przeglądu danych literaturowych opartych na
eksperymentach czy też z zastosowania geobaro-
metru ilmenit-magnetyt w przypadku podobnych
typów skał; na przykład uważa się — na podsta-
wie charakteru siarki obecnej w stopach fonolito-
wych (46—71% S6+) — że fO2 w tych stopach od-
powiada NNO + 1(2)log (HARMS et al., 2004).

O ile skład wyjściowy stopu decyduje o skła-
dzie krystalizującego piroksenu, o tyle jego dal-
sza ewolucja jest determinowana warunkami,
w jakich zachodził proces frakcjonalnej krystali-
zacji (trendy: diopsyd-hedenbergit lub diopsyd-e-
giryn). Przedstawiane prawdopodobne zmiany pa-
rametru ∆QFM przy spadku temperatury stopu
wskazują na jego krystalizację w warunkach re-
dukcyjnych. Pojawienie się egirynu wymaga
wzrostu stosunku Fe3+/Fe2+ w stopach rezydual-

nych, przy założonym spadku fO2 (NNO-QFM).
Proponuje się dwa modele rozwiązania tego pro-
blemu. Według F.G.F. GIBBA (1973), przy spadku
temperatury oraz obniżaniu się fO2 tempo jego
spadku jest niższe niż wymagałoby tego utrzyma-
nie stałego stosunku Fe3+/Fe2+. Powoduje to
wzrost aktywności Fe3+ w stosunku do Fe2+ oraz
wzrost udziału molekuły Ae w piroksenie. Zgod-
nie z teorią kwasowo-zasadowych oddziaływań
w stopach krzemianowych (KORZHINSKY, 1959),
wzrostowi alkaliczności rezydualnych stopów sy-
enitowych winno towarzyszyć powstawanie bar-
dziej utlenionych form żelaza, a więc również
wzrost stosunku Fe3+/Fe2+ przy stałej wartości
fO2.

W celu określenia temperaturowych warun-
ków krystalizacji badanych piroksenów zastoso-
wano szereg termometrów piroksen-stop, których
wyniki odniesiono do danych uzyskanych za po-
mocą inkluzji stopu (WŁODYKA, KARWOWSKI, 1993).
Z tych ostatnich wynika, iż początek krystaliza-
cji piroksenów mieścił się w przedziale
1280—1210°C, natomiast zakres końcowy, od-
noszący się do hedenbergitów, określono na
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Rys. 92. Diagramy: CaMgSi2O6(Di)-CaFeAlSiO6(FATs)-CaAl2SiO6(CaTs) (a) oraz CaMgSi2O6(Di)-CaTiAl2O6 (Tp)-CaFeAlSiO6
(FATs) (b), pokazujące główne trendy krystalizacji Ca-piroksenów skał cieszyńskiej prowincji magmowej. W głównym etapie
konsolidacji silli stosunek udziałów FATs/Tp jest zbliżony do proporcji 1 : 1, natomiast w trakcie krystalizacji stopów syeni-
towych następuje odchylenie w kierunku wzbogacenia w molekułę FATs. Na diagramie (a) naniesiono pola stabilności Ca-pi-
roksenów dla dwóch wartości aktywności tlenu na podstawie danych K. ONUMA (1983)



1000—950°C. Posługując się diagramem Ti vs.
Altotal (GERKE et al., 2005) z naniesionymi izoter-
mami, otrzymano zakres 1160—900°C dla krysta-
lizacji szeregu diopsyd-hedenbergit, korzystając
z zawartości tytanu w sektorze (111). Stosując
termometr piroksen-stop, model T1 (PUTIRKA et
al., 1996), uwzględniający wpływ udziału wody
w stopie, z zastosowaniem składu sektorów
(111) badanych piroksenów, uzyskano nastę-
pujące wyniki. W sillach cieszynitowych początek
krystalizacji piroksenów zawierał się w przedzia-
le 1240—1190°C, w pikrocieszynitach — w zakre-
sie 1280—1220°C, natomiast w pikrytach —
1320—1290°C. Dla składu jąder złożonych feno-
kryształów z próbek Boguszowice i Boguszowi-
ce-Skałka otrzymano wąski przedział temperatu-
rowy 1320—1300°C, który można uznać za
początek krystalizacji Ca-piroksenów przed iniek-
cją magm w osady fliszu karpackiego. Zatem
wzrost temperatury likwidusu wiązał się ze
składem magm (ich wskaźnikiem mg). Dla syeni-
tów oraz obecnych w nich hedenbergitów uzyska-
no przedział temperaturowy 1010—960°C, a więc
analogiczny do zakresu wyznaczonego za pomocą
inkluzji stopu.

Odmienne rezultaty otrzymano, korzystając
z programów komputerowych Petrolog, Pele i Co-
magmat oraz stosowanych w nich kalibracji ter-
mometrów piroksen-stop. Jeżeli obliczenia wyko-
nywano z kalibracjami dla stopów uwodnionych,
to we wszystkich programach uzyskane wartości
temperatur początku ich krystalizacji były niższe
od 1200°C. Zawierały się w granicach
1190—1130°C, przy czym dolny zakres tego prze-
działu odnosił się do udziału H2O = 2 %wag.
Wartości powyżej 1200°C (do 1240°C) uzyskiwa-
no dla stopów suchych lub podwyższając ciśnie-
nie do wartości 5—6 kbar.

W celu określenia temperaturowego zakresu
krystalizacji piroksenów wapniowo-sodowych
oraz sodowych musimy posłużyć się wynikami
prac eksperymentalnych. Z danych D.K. BAILEYA

(1969) wynika, iż obecny prawie we wszystkich
sillach egiryn mógł krystalizować w temperatu-
rach poniżej 900°C, gdyż w eksperymentach na
stopach uwodnionych, przy P = 1 kbar, jest on
stabilny do 850°C (bufor NNO). W eksperymen-
tach nad stopami fonolitowymi składy egiryn-au-
gitu zostały odtworzone w pracy J. ANDÚJARA et

al. (2008), jednakże ich wskaźnik mg był znacz-
nie wyższy w porównaniu z obserwowanymi
w sillach cieszynitów. Z wyników cytowanej pra-
cy możemy wyciągnąć wniosek, że pirokseny te
dla P ≤ 2 kbar, ilości H2O < 4—5 %wag., buforu
NNO-QFM mogły krystalizować w zakresie
850—750(700)°C. W eksperymentach nad stopa-
mi pantellerytowymi (SCAILLET, MACDONALD, 2006)
górna granica stabilności egirynu wynosiła
660°C dla P = 1,5 kbar, H2O < 4—5 %wag. oraz
fO2 = NNO — 2 log. W masywie Lovozero (KOGAR-

KO et al., 2006) zakres temperaturowy krystaliza-
cji piroksenów (diopsyd-egiryn) określono na
970—450°C dla P = 1,5 kbar, pH2O = 0,1—0,3
kbar oraz fO2 = QFM.

Jak już wspomniano, we wszystkich rodzajach
silli wystąpiła ewolucja Ca-piroksenów w kierun-
ku egirynu dla różnych Fe2+/Mg oraz dwóch eta-
pów wzbogacenia w Ti. Stwierdza się wyraźny
wpływ fO2 w stopie na wartość wskaźnika mg
oraz udziału Ti w krystalizującym piroksenie;
w danej temperaturze wzrost lotności tlenu po-
woduje wzrost mg oraz spadek Ti (FREISE et al.,
2003; BERNDT at al., 2001). Obserwowane zróżni-
cowanie udziału TiO2 w piroksenach, głównie dla
pikrytów i cieszynitów teralitowych, wynika za-
tem z odmiennych fO2, wyższych dla tych pierw-
szych. Czynnik składu stopu (zawartości w nim
Ti) odgrywał zapewne istotniejszą rolę przy zróż-
nicowaniu udziału tego kationu między cieszyni-
tami alkalicznymi a subalkalicznymi.

Jak wykazano wcześniej, przy spadku tempe-
ratury obniża się mg oraz udział Ti, jednakże od-
stępstwem od tej reguły jest pojawienie się
składów niskotemperaturowych Ti-egirynów.
Ilość Ti jest nie tylko funkcją T oraz fO2, ale rów-
nież aH2O; jego udział podwyższa się, jak rów-
nież MnO oraz Na2O, przy spadku tego ostatnie-
go parametru (FREISE et al., 2003; BERNDT et al.,
2001). Zatem pojawienie się Ti-egirynów należy
wiązać z procesem odgazowania stopów rezydual-
nych.

Aby określić warunki ciśnieniowe, posłużono
się strukturalnym geobarometrem P. NIMISA

i P. ULMERA (1998), z zastosowaniem kalibracji
dla stopów uwodnionych. Przeprowadzone obli-
czenia dla składów jąder złożonych fenokrysz-
tałów, obecnych w strefach przechłodzenia silli,
dały wartości ciśnienia w zakresie 2—4 kbar, na-
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tomiast dla składów ich oscylacyjnych obwódek
oraz sektorowych piroksenów krystalizujących in
situ zawsze uzyskiwano wartości zerowe lub
ujemne, do —2 kbar. Okazuje się zatem, że ka-
libracja najczęściej używanego geobarometru
P. NIMISA i P. ULMERA (1998) nie jest zbyt przy-
datna dla badanych skał. Jeżeli przyjmiemy, iż
konsolidacja silli odbywała się przy P ≤ 2 kbar,
to poprawiając kalibrację Nimisa, możemy za-
łożyć, że krystalizacja jąder fenokryształów odby-
wała się dla P ≤ 7(8) kbar. Należy wspomnieć,
że obliczenia te wykonano dla składów sektorów
(111), zgodnie z sugestią autorów geobarometru,
gdyż dla pozostałych sektorów wzbogaconych
w kationy Tschermaka otrzymujemy zawyżone
wartości P (4,5—7,0 kbar). Z kolei zastosowanie
barometru P1 (PUTIRKA et al., 1996) dla składu
diopsydów sektorów (111) szacowało wartości
ciśnienia na 6—7 kbar, natomiast dla składów he-
denbergitów uzyskiwano wartości poniżej 2 kbar
lub ujemne.

Z otrzymanych rezultatów należy wyciągnąć
wniosek, iż krystalizacja w sillach odbywała się
przy niskich ciśnieniach, natomiast bardziej pew-
ne temperatury krystalizacji piroksenów, powyżej
1200°C, uzyskane za pomocą inkluzji stopu,
wskazują, że udział wody w stopach podle-
gających frakcjonacji w sillach nie był zbyt wyso-
ki (> 2 %wag.). Prawdopodobnie w trakcie pro-
cesu dyferencjacji ciśnienie parcjalne składników
lotnych systematycznie rosło, przekraczając na
pewnym etapie ciśnienie nadkładu (Ptotal). Z wy-
dzieleniem się fazy lotnej był związany proces de-
fragmentacji faz stałych oraz marginalnych partii
silli, którego przykłady dla piroksenów podano
wcześniej. Zjawisko to zostało również opisane
przez K. SMULIKOWSKIEGO (1929).

Ca-pirokseny ze skał cieszyńskiej prowincji
magmowej krystalizowały w warunkach P ≤
7(8) kbar oraz T ≤ 1300°C, wykazując cechy po-
libarycznej genezy. Opisane wcześniej wysokociś-
nieniowe pirokseny miały owalne jądra, które
wskazują na proces ich intensywnego rozpusz-
czania przed wzrostem obwódki reakcyjnej o bu-
dowie oscylacyjnej. Z badań eksperymentalnych
nad wzrostem takich obwódek wynika, że dyfuzja
składników stopu jest czynnikiem kontrolującym
zarówno proces rozpuszczania, jak i wzrostu ob-
wódki (COOMBS, GARDNER, 2004). Pojawienie się

w niej oscylacji składu wynikało zapewne z istot-
nego zróżnicowania współczynników dyfuzji
składników stopu potrzebnych do jej wzrostu.
Powyższy proces rozpuszczania wywołany jest
prawdopodobnie spadkiem P, Ca-pirokseny utwo-
rzone przy wysokich ciśnieniach stały się nie-
stabilne przy niższych ciśnieniach i zostały
zastąpione Ca-piroksenem wzbogaconym w katio-
ny Tschermaka. Obwódki reakcyjne piroksenów
krystalizujących in situ w sillach nie wykazywały
etapu ich intensywnego rozpuszczania, stąd ich
wzrost był kontrolowany przez procesy dyfuzji
zarówno w stopie, jak i fazie piroksenowej. Reak-
cje te wynikały ze spadku temperatury oraz duże-
go zakresu zmian składu stopu resztkowego
w czasie konsolidacji silli. Zmiany składu obwó-
dek reakcyjnych wysokociśnieniowych pirokse-
nów nie wskazują na procesy mieszania się
magm. Fenokryształy występujące w strefach
przechłodzenia silli również cechowała budowa
oscylacyjna. Zatem tworzyły się przed iniekcją
magmy w tych samych warunkach ciśnieniowych,
co omawiane obwódki. Jednakże nie jest możliwe
ściślejsze sprecyzowanie tego etapu, geobarometr
P. NIMISA i P. ULMERA (1998) bowiem nie jest od-
powiedni dla sektorowych, wzbogaconych w Ti,
Fe3+, Cr piroksenów.

4.1.12. Badania strukturalne piroksenów

4.1.12.1. Dyfraktometria rentgenowska

Skład chemiczny piroksenów jest modyfikowa-
ny licznymi podstawieniami, które zmieniają ich
stałe sieciowe. Wpływ udziału molekuł Tscher-
maka na zmianę stałych sieciowych a, b i c
Ca-klinopiroksenów został określony w bada-
niach eksperymentalnych nad układem Ca-
MgSi2O6-CaFe3+AlSiO6-CaAl2SiO6-CaTiAl2O6 (AKA-

SAKA, ONUMA, 1978a, b). Stała sieciowa a wzrasta
wraz ze wzrostem udziału molekuły FATs oraz
maleje przy wzroście udziału CaTs. Jej wzrost
spowodowany podstawieniem Si ⇔ Al (FATs) jest
większy niż kontrakcja wywołana Mg ⇔ Fe3+.
Podstawienie Mg ⇔ Al w pozycji oktaedrycznej,
dominując nad wpływem Si ⇔ Al (CaTs), powo-
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duje jej spadek. Stała sieciowa b obniża się za-
równo przy wzroście udziału FATs, jak i CaTs, co
wiąże się z połączonym wpływem podstawień Mg
⇔ (Fe, Al)3+, powodujących kontrakcje pozycji
oktaedrycznych. Stała c wzrasta przy wzroście
udziału FATs i CaTs, co wywołane jest domi-
nującą rolą podstawienia Si ⇔ Al. Wpływ mole-
kuły Tp na zmianę stałych sieciowych jest analo-
giczny do FATs. W eksperymentalnych układach
Di-FATs-Tp (AKASAKA, ONUMA, 1978b) stałe siecio-
we a oraz c wzrastają, natomiast stała b obniża
się przy wzroście udziałów FATs i Tp. Podobnie

jest w układzie Di-CaTs-Tp (AKASAKA, ONUMA,
1978a), gdzie wzrost Tp powoduje jedynie wzrost
c, natomiast pozostałe stałe obniżają się, co wy-
nika z dominującego wpływu udziału CaTs na ob-
niżenie wartości stałej a.

Podczas ewolucji składu Di-Hd podstawienie
Mg ⇔ Fe2+ (RUTSTEIN, YUND, 1969) wywołuje syn-
chroniczny wzrost stałych a i b, przy niezmien-
nych wartościach c. Relacje odwrotne obserwuje
się przy ewolucji Hd-Ae (REDHAMMER et al.,
2000a), gdzie spadkowi wartości parametrów
a i b towarzyszy wzrost stałej c. Badania nad
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Tabela 27. Wyniki badań rentgenostrukturalnych sektorowych piroksenów i amfiboli występujących w skałach cieszyńskiej
prowincji magmowej

Minerał Lokalizacja
I faza — bogata w Ti II faza — uboga w Ti

∆2Θ(221-002)

a [Å] b [Å] c [Å] β [°] a [Å] b [Å] c [Å] β [°]

Cr-diopsyd Międzyrzecze (P) 9,766 8,933 5,270 105,92 0,161

9,759 8,906 5,254 105,77 0,158

Ti-diopsyd Boguszowice (C3) 9,772 8,918 5,282 105,93 0,263

9,767 8,945 5,246*

Cieszyn 2 (C3) 9,763 8,915 5,246 106,14 0,253

Boguszowice 40
(C3)

9,740 8,923 5,260 106,48 0,246

9,755 8,943 5,246*

Puńców (C1) 9,769 8,893 5,299 105,96 9,773 8,916 5,307 105,94 0,390

9,774 8,949 5,247*

Marklowice (C1) 9,801 8,908 5,276 106,08 9,816 8,915 5,279 106,09 0,241

Kaczyce 11 (C2) 9,750 8,876 5,296 105,91 9,758 8,887 5,303 105,89 0,326

9,783 8,956 5,248*

Cieszyn 10 (PC) 9,785 8,909 5,300 105,94 9,796 8,919 5,300 105,97 0,263

9,769 8,945 5,248*

Cieszyn 2 (P) 9,782 8,912 5,293 105,94 9,802 8,923 5,292 106,02 0,265

9,763 8,941 5,248*

Międzyrzecze (P) 9,766 8,909 5,270 105,97 9,780 8,929 5,275 105,98 0,257

Hedenbergit Puńców (S) 9,835 8,959 5,293 105,77 9,847 8,978 5,308 105,46 0,167

9,836 9,004 5,255*

Egiryn Dębowiec 44 (C2) 9,660 8,795 5,294 107,40 V [Å3]**

Kaersutyt Punców (C1) 9,933 18,067 5,339 105,43 9,976 18,099 5,358 105,51 923,54

Boguszowice (C1) 9,914 18,086 5,301 105,15 9,965 18,097 5,372 105,39 917,42

Cieszyn 10 (PC) 9,983 18,159 5,340 105,11 934,55

Cieszyn 2 (P) 9,926 18,076 5,314 105,39 919,22

Utleniony w 700°C 9,811 18,941 5,395 103,89 973,18

Objaśnienia: C1 — cieszynit teralitowy, C2 — cieszynit esseksytowy, C3 — cieszynit subalkaliczny, P — pikryt, PC — pikrocieszynit, S — syenit.
** Stałe sieciowe piroksenów obliczone metodą TURNOCKA et al. (1973).
** Objętość komórki elementarnej kaersutytu.
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składami syntetycznych piroksenów układu
CaSiO3-MgSiO3-FeSiO3 (TURNOCK et al., 1973) do-
wiodły, że stała b jest bardzo czuła na zmiany
stosunku Fe2+/(Fe2+ + Mg), ulegając obniżeniu
równocześnie ze stałą a w kierunku wektora
Hd-En. Zatem najwyższe stałe a, b ma hedenber-
git, najmniejsze zaś — klinoenstatyt. Stała c
zmienia się w wąskim przedziale 5,24—5,25 [Å].
Z danych eksperymentalnych wynika, iż wartość
stałych sieciowych piroksenów jest superpozycją
wpływów różnych podstawień na wielkość wielo-
ścianów koordynacyjnych pozycji tetraedrycznych
i oktaedrycznych. W przypadku piroksenów ze
skał cieszyńskiej prowincji magmowej ich budo-
wa sektorowa wymusza sytuację, w której sekto-
ry słupowe i piramidalne powinny na dyfrakto-
gramach występować jako oddzielne fazy lub po-
wodować wyraźne poszerzenie szerokości
połówkowej ich refleksów.

Otrzymane wartości ich stałych sieciowych
z różnych typów skał tej prowincji zestawiono
w tabeli 27. Badania nad układem Di-Tp (YAGI,
ONUMA, 1967) pokazały, iż wielkość udziału molo-
wego CaTiAl2O6 (Tp) wpływa najsilniej na położe-
nia refleksów (002) oraz (131). Przy wzroście
%mol. Tp położenie refleksu (002) przesuwa się
w stronę niższych kątów 2ΘCu. Wartość parame-
tru ∆2Θ(221-002) w omawianych eksperymentach
zmieniała się w przedziale 0,08—0,33°, odpo-
wiednio dla czystego oraz Ti-diopsydu, zawie-
rającego 11 %mol. Tp. W tabeli 27 podano war-
tość tego parametru, który dla badanych pirokse-
nów zmienia się w przedziale 0,16—0,39°.
Korzystając z wykresu z pracy K. YAGI i K. ONUMA

(1967), określono w nich maksymalny udział Tp
na 14 %mol. W odróżnieniu od refleksu (002),
refleks (131) migruje w kierunku przeciwnym,
ku większym kątom 2ΘCu, stąd ∆2Θ1

–
31-221 maleje

wraz ze wzrostem Tp. Refleks (002) zachowuje
się w analogiczny sposób (ONUMA et al., 1981)
również przy wzroście udziału molekuły CaTs.

Wpływ udziału wspomnianych molekuł na
zmianę stałych sieciowych badanych piroksenów
przedstawiono za pomocą dwóch zakresów kąto-
wych 2ΘCu dla refleksów (131), (202), (002),
(221) (rys. 93) oraz (150) (rys. 94). Na figurach
tych porównano z sobą fragmenty dyfraktogra-
mów próbek dobranych tak, by opisały wpływ
wzrastającego udziału molekuł Tschermaka na

położenie kątowe tych refleksów. Obserwowane
przesunięcia są związane z wpływem molekuł Tp
oraz FATs, przy podrzędnym, stałym udziale
CaTs. Przeciwstawne przesunięcia refleksów
(131) oraz (002) są połączone ze wzrostem ich
szerokości połówkowych. W przypadku wzboga-
conych w Tp oraz FATs próbek obwiednie ich
widm rozkładano na refleksy przypisane sekto-
rom wzbogaconym oraz zubożonym w te mole-
kuły. Przykład procedury takiego dopasowania
ilustruje rys. 93c. Pozwoliła ona obliczyć stałe
sieciowe obu typów sektorów, których wyniki za-
mieszczono w tabeli 27, jako dane odpowiednio
dla faz I i II, a te pozwoliły określić zależności
stała sieciowa b vs. %mol. (FATs, Tp). Otrzy-
mano następujące równania prostych regresji:
a) %mol. Tp = 1691—189 b, R = —0,748, b)
%mol. FATs = 1640 — 183 b, R = —0,735.

Porównano zakres zmian składu piroksenów
z próbki Puńców (dane mikrosondowe) z udzia-
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Rys. 93. Fragment dyfraktogramu Ca-piroksenów dla zakre-
su kątowego 2ΘCu = 34—36°, związanego ze zmianą położe-
nia refleksów (131), (202), (002), (221), wywołaną wpływem
udziału molekuł Tschermaka na ich stałe sieciowe



łami Tp i FATs wyznaczonymi na podstawie war-
tości stałych sieciowych b. Wypadają one w środ-
kowych partiach populacji składów odpowia-
dających sektorowi (111) oraz sumie sektorów:
(100), (110), (010). Dodatkowo w tabeli 27 za-
mieszczono stałe sieciowe, które obliczono, ko-
rzystając z równań A.C. TURNOCK et al. (1973).
Uwzględniają one tylko wpływ wektora mc, fm na
stałe sieciowe CaMgFe-piroksenów, bez udziału
molekuł Tschermaka. Porównanie danych ekspe-
rymentalnych i obliczeniowych pokazuje wyraźne
różnice dla stałych b i c, wynikające z wpływu
udziału molekuł Tp, FATs na te stałe. Dodatkowo
na rys. 94 przedstawiono zmianę położenia re-
fleksu (150) dla badanych piroksenów. Wpływ
podwyższonego udziału molekuł Tschermaka

uwidacznia się w jego rozszczepieniu (rys. 94c).
Dla próbki cieszynitu subalkalicznego z Boguszo-
wa (rys. 94b) obserwujemy jego bardzo duże
przesunięcie w stronę wyższych wartości 2ΘCu,
co należy wiązać z podwyższonym udziałem mole-
kuły Fs w jego strukturze. Refleks ten jest rów-
nież czuły na wielkość udziału Hd (RUTSTEIN,
YUND, 1969).

Obliczony na podstawie parametru ∆2Θ(221-002)

maksymalny udział Tp (∼ 14 %mol.) dobrze zga-
dza się z zakresem wyznaczonym metodą mikro-
sondową (∼ 16—17 %mol.). Są one również zgod-
ne z danymi eksperymentalnymi, określającymi
maksymalną rozpuszczalność Tp w diopsydzie
przy ciśnieniu atmosferycznym na 19 %mol.
(AKASAKA, ONUMA, 1980). Są to maksymalne ilości
tej molekuły inkorporowane w strukturę Ca-pi-
roksenu, wzrost ciśnienia bowiem wydatnie ob-
niża tę wartość. Udział molekuły FATs jest w ba-
danych piroksenach porównywalny z udziałem
Tp. Z danych eksperymentalnych wynika, że
udział molowy FATs jest regulowany aktywnością
tlenu w stopie. Maksymalny jej udział wynosi 27
%mol. dla fO2 10—9, a obniża się do 8% przy ak-
tywności tlenu wynoszącej 10—11 atm. (ONUMA et
al., 1981).

Opisaną procedurę analizy widm rentgenow-
skich zastosowano także dla Ca-amfiboli, które
również wykazują budowę sektorową. Otrzymane
wyniki zamieszczono w tabeli 27, uzupełniając je
stałymi sieciowymi oksykaersutytu, uzyskanego
w procesie utleniania w powietrzu, przy tempera-
turze 700°C/3 h.

4.1.12.2. Spektroskopia
mössbauerowska

Dane związane z badaniami mössbauerow-
skimi Ca-piroksenów zestawiono w tabeli 28 oraz
na rys. 95—97. Y. MATSUI et al. (1970) wykazali,
że w piroksenach szeregu diopsyd-hedenbergit
Fe2+ w pozycji M1 jest związane z dubletem wew-
nętrznym, natomiast w M2 — z dubletem zew-
nętrznym ich widm w temperaturze pokojowej.
W niskich temperaturach QS Fe2+ (M1) > QS
Fe2+ (M2), natomiast w temperaturach wyższych
od ∼200°K (De GRAVE, EECKHOUT, 2003) relacje
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Rys. 94. Wpływ udziału podstawień na położenie refleksu
(150); dla próbki cieszynitu subalkalicznego z Boguszowa
(b) obserwujemy jego duże przesunięcie w stronę wyż-
szych wartości 2ΘCu, co należy wiązać z podwyższonym
udziałem molekuły Fs. Składy badanych próbek były nastę-
pujące: a — Tp1,3FATs0,2CaTs0,2Hd11,1Di82,2, b — Tp3,2FATs1,2
CaTs2,6Hd6,0Di71,7Fs11,7, c — Tp13,8FATs13 4CaTs2,1Hd6,0Di58,3Fs2,4

14*
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Tabela 28. Zestawienie parametrów widm mössbauerowskich piroksenów obecnych w cieszynitach, syenitach i pikrocieszyni-
tach dla pomiarów w temperaturze pokojowej

Próbki Dublety IS
[mm/s]

QS
[mm/s]

Γ/2
[mm/s]

Fe
[%] Pozycja

Cieszynit subalkaliczny Cieszyn 2 1 1,14 2,66 0,17 18 Fe2+ M2

2 1,15 2,02 0,24 55 Fe2+ M1

3 0,39 0,87 0,31 27 Fe3+ M1

Cieszynit subalkaliczny Boguszowice 1 1,10 2,61 0,16 10 Fe2+ M2

2 1,15 1,98 0,21 65 Fe2+ M1

3 0,38 0,80 0,27 25 Fe3+ M1

Cieszynit subalkaliczny Boguszowice 40 1 1,13 2,54 0,16 10 Fe2+ M2

2 1,14 1,96 0,21 70 Fe2+ M1

3 0,40 0,64 0,33 20 Fe3+ M1

Diopsyd Międzyrzecze (Di87Hd13) 1 1,26 1,92 0,21 64 Fe2+ M1

2 0,27 1,09 0,45 36 Fe3+ M1

Cieszynit esseksytowy Kaczyce 11 (Di71Hd29) 1 1,14 2,20 0,22 33 Fe2+ M2

2 1,16 1,71 0,17 12 Fe2+ M1

3 0,34 0,87 0,31 55 Fe3+ M1

Cieszynit esseksytowy Lipowa (Di71Hd29) 1 1,23 2,33 0,22 17 Fe2+ M1, 2

2 1,18 1,90 0,23 35 Fe2+ M1

3 0,34 1,01 0,29 30 Fe3+ M1

4 0,35 0,59 0,22 18 Fe3+ M1

1 1,18 1,99 0,26 49 Fe2+ M1, 2

2 0,35 0,83 0,32 51 Fe3+ M1

Cieszynit teralitowy Puńców (Di66Hd34) 1 1,17 2,25 0,24 21 Fe2+ M1, 2

2 1,17 1,85 0,24 30 Fe2+ M1

3 0,36 1,06 0,27 34 Fe3+ M1

4 0,39 0,68 0,20 15 Fe3+ M1

Cieszynit teralitowy Boguszowice (Di61Hd39) 1 1,17 2,23 0,26 32 Fe2+ M1, 2

2 1,17 1,71 0,21 19 Fe2+ M1

3 0,36 1,20 0,23 21 Fe3+ M1

4 0,32 0,69 0,28 28 Fe3+ M1

Syenit nefelinowy Puńców — Hedenbergit (Di21Hd79) 1 1,13 2,59 0,17 20 Fe2+ M1, 2

2 1,13 2,14 0,24 58 Fe2+ M1

3 0,45 1,03 0,17 5 Fe3+ M1

4 0,37 0,81 0,25 17 Fe3+ M1

Pikrocieszynit Cieszyn 10 (Di46Hd54) 1 1,19 2,41 0,22 19 Fe2+ M1, 2

2 1,17 1,89 0,24 36 Fe2+ M1

3 0,32 1,08 0,26 32 Fe3+ M1

4 0,26 0,54 0,19 13 Fe3+ M1

Cieszynit esseksytowy Lipowa — Egiryn 1 1,13 2,74 0,17 4 Fe2+ M1

2 0,99 1,75 0,35 13 Fe2+ M1

3 0,40 0,35 0,21 83 Fe3+ M1

Objaśnienia: IS — przesunięcie izomeryczne, QS — rozszczepienie kwadrupolowe, Γ — szerokość linii widmowej w połowie wysokości.
Dla próbki cieszynitu esseksytowego Lipowa podano dane dla modelu podwójnych i pojedynczych dubletów Fe2+ i Fe3+.



te zmieniają się na odwrotne. W diopsydach ba-
danych przez E. DE GRAVE’A i S.G. EECKHOUTA

(2003) QS Fe2+ (M2) zmieniało się w przedziale
2,14—2,50 mm/s, natomiast Y. MATSUI et al.,
(1970) podają wartości do 2,98 mm/s. Rozszcze-
pienie kwadrupolowe dubletu Fe2+ (M1) w szere-
gu diopsyd-hedenbergit rośnie od wartości ∼1,90
mm/s do ∼2,30 mm/s (MATSUI et al., 1970;
ZHANG, HAFNER, 1992).

Na rys. 95 przedstawiono widma Ca-pirokse-
nów występujących w cieszynitach subalkalicz-
nych (rys. 95b, c), które porównano z widmem
metasomatycznego diopsydu z Międzyrzecza (rys.
95a). W pozycji M2 tego ostatniego występują
Na0,10Ca0,90, stąd obecny jest tylko dublet Fe2+

(M1) o parametrach: IS = 1,26 mm/s, QS = 1,92
mm/s. W widmach piroksenów z cieszynitów

subalkalicznych widoczny jest dublet zewnętrzny,
przypisany Fe2+ (M2), którego udział zmienia się
w przedziale 10—18% Fetotal (tabela 28). Jego po-
jawienie się jest związane ze zmianą charakteru
obsadzenia pozycji M2, np. Cieszyn 2 — M2:
Na0,02Ca0,85, Boguszowice 40 — M2: Na0,02Ca0,75,
wymagającej obecności Fe2+ (Mg) w M2. Przypi-
sany mu dublet ma parametry (QS ∼2,60 mm/s,
IS ∼1,13 mm/s) podobne do danych E. DE GRA-

VE’A i S.G. EECKHOUTA (2003) oraz D.M. DYARA et
al. (2005). W widmach tych piroksenów obecne
są również dublety o parametrach IS (0,38—0,40
mm/s) oraz QS (0,64—0,87 mm/s), które można
przypisać Fe3+ (M1). W diopsydzie z Międzyrze-
cza dublet Fe3+ (M1) jest wyraźnie poszerzony,
a także cechuje go najwyższe QS = 1,09 mm/s
(tabela 28). Generalnie stosunek Fe3+/Fe2+

w Ca-piroksenach cieszynitów subalkalicznych
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Rys. 95. Widma mössbauerowskie piroksenów ze skał cie-
szyńskiej prowincji magmowej: a — diopsydu z sillu pikrytu
z Międzyrzecza; b, c — cieszynitów subalkalicznych: Bogu-
szowice 40, Cieszyn 2; d — cieszynitu teralitowego z Bogu-
szowic

Rys. 96. Widma mössbauerowskie piroksenów występu-
jących w sillach cieszynitów teralitowych: a—b — subkrze-
mowych diopsydów z centralnych partii silli, c — hedenber-
gitu z żył syenitu nefelinowego, d — egirynu



zmienia się w przedziale 0,25—0,36 i jest niższy
w porównaniu z piroksenami cieszynitów terali-
towych czy esseksytowych.

Na rys. 96 przedstawiono reprezentatywne
widma mössbauerowskie Ca-piroksenów wystę-
pujących w cieszynitach teralitowych. Na rys.
96a, b widoczne są widma subkrzemowych diop-
sydów (mg = 0,8—0,5) z centralnych partii silli,
natomiast na rys. 96c — widmo hedenbergitu
(mg = 0,3—0,06) z żył syenitu nefelinowego. Z da-
nych L. ZHANGA i S.S. HAFNERA (1992) oraz G.M.
BANCROFTA i P.G.L. WILLIAMSA (1971) wynika, iż
w szeregu diopsyd-hedenbergit wielkość roz-
szczepienia kwadrupolowego Fe2+ (M1) jest funk-
cją wskaźnika mg. Korzystając z ich danych oraz
danych E. DE GRAVE’A i S.G. EECKHOUTA (2003),

dla diopsydu wyznaczono równanie regresji (QS
= 1,866 + 0,004 Hd, R = 0,98), którym posłużono
się w obliczeniu udziału Hd. Dane dla QS wyzna-
czono, rozkładając widma na dwa dublety (tabela
28). Otrzymany w ten sposób zakres składów
Ca-piroksenów (Di71-61Hd29-39, tabela 28) pokrywa
się z wynikami analiz mikrosondowych.

Analiza szerokości połówkowych dubletów
subkrzemowych diopsydów, zwłaszcza dla Fe3+

(M1), wskazuje na ich znaczne poszerzenie
w stosunku do piroksenów syntetycznych
(REDHAMMER et al., 2000a) czy też prezentowa-
nych w tabeli 28 egirynu i hedenbergitu. Zjawi-
sko poszerzenia oraz nakładania się dubletów
rozszczepienia kwadrupolowego związanego z tą
samą pozycją krystalograficzną jest tłumaczone
wpływem jej pierwszej oraz drugiej strefy koordy-
nacyjnej na wielkość gradientu wewnętrznego
pola elektrycznego. Z porównania widm Ca-pirok-
senów z cieszynitów subalkalicznych oraz terali-
towych (rys. 96b) widać wyraźną różnicę
w udziale w nich Fe3+. Obserwowane poszerzenie
dubletów w subkrzemowych diopsydach należy
zatem wiązać z podwyższonymi udziałami katio-
nów Tschermaka w pozycji M1.

W piroksenach pozycja M1 wykazuje mniejszą
dystorsję, stąd nawet niewielkie zmiany w jej
otoczeniu (w pierwszej strefie koordynacyjnej)
winny wpływać na wielkość QS Fe3+, Fe2+ (M1).
E. DOWTY i D.H. LINDSLEY (1973) dla serii heden-
bergit-ferrosilit pojawienie się dodatkowych du-
bletów dla Fe2+ (M1) tłumaczą wpływem staty-
stycznego rozkładu Ca i Fe w pozycji M2.
F. SEIFERT (1983), badając widma Al-ortopirokse-
nów, za przyczynę poszerzenia oraz pojawienia
się dodatkowych dubletów Fe2+ (M2) przyjmuje
statystyczny rozkład Al3+ w pozycji M1. W pracy
J. De GRAVE’A et al. (2002) przedstawiono wyniki
badań Al-diopsydów, dla których obecność dwóch
dubletów dla Fe3+ (M1) uzasadnia się wpływem
podstawienia Si ⇔ Al. Każda pozycja M1 jest oto-
czona sześcioma (Si, Al) kationami, stąd w oto-
czeniu Fe (M1) może wystąpić 6Si lub 5Si1Al,
albo 4Si2Al, dla których QS (5Si1Al) > QS
(4Si2Al) ≥ QS (6Si).

Stosując model podwójnych dubletów dla Fe2+

oraz Fe3+ (M1), rozłożono widma subkrzemowych
diopsydów na 4 dublety (tabela 28). Otrzymane
wartości QS dla Fe3+ są generalnie mniejsze od
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Rys. 97. Porównanie relacji udziałów molekuł Tp i FATs.
W sektorze (100) próbki Boguszowice występuje odwrócenie
relacji udziałów FATs do Tp w stosunku do próbki Puńców,
czego konsekwencją jest odwrócenie relacji stosunku
Fe3+/Fe2+ dla dubletów zewnętrznych i wewnętrznych jej
widma mössbauerowskiego



danych J. DE GRAVE’A et al. (2002), gdzie dla IS =
0,36 dublet zewnętrzny ma QS = 1,38, dublet we-
wnętrzny zaś — 0,89 mm/s (w 295°K). Z danych
literaturowych wynika jednak, iż QS Fe3+ (M1)
nie przekracza na ogół 1,1 mm/s. Dla układów
eksperymentalnych Di-FTs (CaFe3+Fe3+SiO6) ma
on najwyższe wartości; QS Fe3+ (M1) maleje wraz
ze wzrostem udziału FTs od 1,10 (FTs3) do 0,92
(FTs40) mm/s (REDHAMMER, 1998). W ekspery-
mentach J.G. REDHAMMERA et al. (2000a) nad
układem Hd-Ae, przy maksymalnych wartościach
fO2 gwarantujących stabilność Hd, obserwowano
pojawienie się dubletu Fe3+ (M1) (0,39/1,05—
1,10 mm/s) oraz Fe3+ (T) (0,17/1,48 mm/s),
związanych z podstawieniami FATs oraz FTs. Dla
naturalnych żelazowych Al-diopsydów będących
roztworami Di-FATs-FTs H. SKOGBY i G. ROSSMAN

(1989) podają wartości dla QS: Fe3+ (M1) — 0,81,
Fe3+ (T) — 1,38 mm/s (AlIV = 0,23 apfu), nato-
miast K.Y. KABALOV et al. (1997) — wartości na-
stępujące: QS Fe3+ (M1) — 0,99, Fe3+ (T) — 1,46
mm/s (AlIV = 0,21 apfu). Wydaje się zatem praw-
dopodobne, że dublet zewnętrzny w pracy J. DE

GRAVE’A et al. (2002) można przypisać Fe3+ (T).
Z powyższego wynika, że na wielkość QS Fe2+,
Fe3+ (M1) może mieć również wpływ obecność
Ti4+ (M1), badane przez J. DE GRAVE’A et al.
(2002) żelazowe Al-diopsydy zawierały bowiem
maksymalnie do 1,3 %wag. TiO2. Z danych ekspe-
rymentalnych (AKASAKA, 1983, 1990; AKASAKA et
al., 1997) wynika, iż wartość QS Fe3+ (M1) jest
determinowana podstawieniem Fe3+ ⇔ Ti4+ w M1
oraz Si ⇔ Al w T. W badanych syntetycznych
układach Di-FATs-FTs-Tp wartość QS rosła wraz
ze wzrostem udziału molekuły FATs, natomiast
malała przy wzroście Tp. Dla składów ekspery-
mentalnych podobnych do badanych QS = 0,90
mm/s (Di60FATs30Tp10), 0,95 mm/s (Di80FATs20),
0,99 mm/s (FATs100), oraz 0,91 mm/s
(FATs95Tp5), 0,88 mm/s (FATs85Tp15). W bada-
nych piroksenach średnie wartości IS i QS duble-
tów wewnętrznych oraz zewnętrznych są nastę-
pujące: 0,33/0,63; 0,40/1,09. Wynika z tego, że
wartości QS dla składów Di70-60 są również deter-
minowane stosunkiem FATs/Tp, którego wiel-
kość wpływa na udział AlIV w strukturze pirokse-
nów [AlIV (FATs > Tp) > AlIV(Tp > FATs)].

Wysoki udział Al w strukturze badanych sub-
krzemowych diopsydów jest związany z podsta-

wieniami opisanymi wektorami Thompsona, któ-
rych udziały molowe wyraża następująca relacja:
Fe-tk ≥ Ti-tk > Al-tk > Cr-tk. Ponieważ obecność
Fe3+, Ti4+, Al3+ oraz Cr3+ w M1 determinują wyso-
ki udział AlIV, aż do 0,5 apfu, stąd model łączący
wielkość QS dla Fe3+ i Fe2+ (M1) z udziałem AlIV

z jednej strony oraz udziałem Ti4+, Al3+ w M1
z drugiej strony wydaje się najlepiej uzasadniony.
Badane pirokseny charakteryzuje budowa sekto-
rowa. Zgodnie z wynikami analiz mikrosondo-
wych, w subkrzemowych sektorowych diopsydach
(Mg > 0,5 apfu) stosunek Fe3+/Fe2+ może się
zmieniać w szerokim przedziale 0,2—2,0, nato-
miast w hedenbergitach (Mg < 0,5 apfu) nieza-
leżnie od sektora wartość tego stosunku spada
do ok. 0,5. W diopsydach udział AlIV w skrajnie
wzbogaconych i zubożonych w R3+,4+ sektorach
wynosi ∼0,5 apfu (100) i ∼0,2 apfu (111). Jeżeli
wielkość QS dla Fe3+ oraz Fe2+ jest związana
z dwoma skrajnymi otoczeniami pozycji M1, to
stosunek Fe3+/Fe2+, odpowiednio dla dubletów ze-
wnętrznych oraz wewnętrznych, winien wynosić
ok. 1,6 (100) oraz 0,6 (111). Dla próbek Lipowa,
Puńców oraz Cieszyn 10 stosunki udziałów du-
bletów zewnętrznych (z większym QS dla Fe3+,
Fe2+) dają wartości Fe3+/Fe2+ odpowiednio: 1,76;
1,62; 1,68, natomiast dubletów wewnętrznych —
0,51; 0,50 i 0,34. Dla hedenbergitu z syenitu
z Puńcowa (tabela 28) stosunek ten wynosi od-
powiednio 0,25 oraz 0,29, a więc jest zgodny
z przewidywaniami. Tylko dla próbki Boguszowi-
ce (rys. 95d) obserwuje się odstępstwo od powyż-
szej reguły; zachodzi tu relacja odwrotna —
Fe3+/Fe2+ = 1,47 dla dubletu wewnętrznego oraz
0,65 dla dubletu zewnętrznego.

Wyjaśnienie tego odstępstwa może być nastę-
pujące. W próbce Puńców średnie składy sekto-
rów (100), (111) to: Di58Tp14FATs14CaTs2Hd9,
Di69Tp7FATs5CaTs5Hd11. W pierwszej grupie pró-
bek większa wartość QS Fe3+ (M1) jest związana
z lokalnymi środowiskami z dużym udziałem
AlIV, przy spełnionej nierówności FATs ≥ Tp.
Niższe wartości QS Fe3+ odpowiadają niższym
udziałom AlIV, przy Tp ≥ FATs. Większe QS Fe2+

(M1) odpowiada środowisku z niższą wartością
wskaźnika mg (niższy udział Di) (100), nato-
miast niższe QS — wyższym wartościom mg
(111). Zatem obliczany stosunek Fe3+/Fe2+ odpo-
wiada generalnie lokalnym środowiskom wystę-
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pującym w sektorach (100) i (111). W próbce
Boguszowice średnie składy sektorów (100) oraz
(111) są następujące: Di56Tp14FATs10CaTs2Hd15

i Di66Tp8FATs5CaTs5Hd14. Porównanie relacji
w obu sektorach tych próbek przedstawiono na
rys. 97. W sektorze (100) próbki Boguszowice
mamy odwrócenie relacji FATs do Tp w stosun-
ku do próbek typu Puńców. Powoduje to odwró-
cenie relacji stosunku Fe3+/Fe2+ dla dubletów ze-
wnętrznych i wewnętrznych, część środowisk
z sektora (100) tej próbki bowiem odpowiada
środowiskom typowym dla sektora (111).

Z przedstawionych danych wynika potwierdze-
nie istotnego wpływu charakteru rozkładu katio-
nów R3+,4+ w pozycji M1 na wartość QS. Rozkład
widm subkrzemowych diopsydów na dwa dublety
daje wartości średnie stosunku Fe3+/Fe2+ dla
całego ziarna, które są bardzo mylące, nie
uwzględniają bowiem jego zróżnicowania w sek-
torach. W badanych diopsydach wyznaczony tą
metodą stosunek Fe3+/Fe2+ zmieniał się w prze-
dziale 0,78—1,04, natomiast według danych mi-
krosondowych — w przedziale 0,2—2,0 dla jedne-
go ziarna. W modelu rozkładu podwójnych widm
możemy oszacować stosunek dla sektorów wzbo-
gaconych (100 + 110 + 010) oraz zubożonych
w kationy Tschermaka (111), o ile spełnione są
przedstawione wcześniej relacje dla FATs oraz
Tp. Generalnie, zgodnie z sugestią J. DE GRAVE’A

et al. (2002), rozróżnialne są dwa lokalne środo-
wiska Fe — wzbogacone oraz zubożone w AlIV —
co nie zawsze, jak w przypadku próbki Boguszo-
wice, wiąże się z ich podziałem na sektory.

Z badań nad układami syntetycznymi
Di-FATs-Tp (AKASAKA, 1983; AKASAKA et al., 1997)
wynika, że obecne w nich Fe3+ obsadza głównie
pozycję M1 (FATs) oraz w niewielkim stopniu T
(FTs). Stosunek Fe3+ (M1)/Fe3+ (T) był stały, nie-
zależny od udziału Mg oraz Ti w M1, opisany
równaniem: Fe3+ (M1) + Al3+ (T) ⇔ Fe3+ (T) +
Al3+ (M1). W badanych syntetycznych układach
udział Fe3+(T) na ogół nie przekraczał 10% Fe3+

total.
Istnieje zatem uzasadnione podejrzenie, iż w sub-
krzemowych diopsydach z cieszyńskiej prowincji
magmowej Fe3+ (T) może być również obecne.
W układzie syntetycznym FATs-Tp (AKASAKA,
1983) wzrost udziału molekuły Tp powodował ob-
niżenie QS Fe3+ (T) do wartości 1,48 mm/s,
z jednoczesnym wzrostem jego IS do wartości ty-

powych dla pozycji oktaedrycznej. Ze względu na
skład badanych Ca-piroksenów oraz przytoczone
wcześniej dane literaturowe przyjęcie wartości
QS Fe3+ (T) ≅ 1,40 mm/s jest bardzo realne;
dopasowanie ich widm dwoma dubletami: (1) Fe3+

(M1, FATs > Tp), (2) Fe3+ (M1, Tp > FATs),
oraz Fe3+ (T) z QS (1,40 mm/s) daje udziały
tego ostatniego na poziomie kilku (poniżej 10)
procent Fetotal. Wydaje się, że wysokie wartości
QS Fe3+ (M1), powyżej 1,0 mm/s, a więc takie,
jak w przypadku diopsydu metasomatycznego
z Międzyrzecza (Di82Hd13Ae3FATs1,5FTs0,2), są
związane z małymi udziałami Fe (Fe3+ > Fe2+),
przy wyraźnej dominacji podstawienia FATs,
z niewielkim udziałem FTs.

Spadek wartości QS Fe3+ (M1) oznacza obniże-
nie dystorsji oktaedru Fe3+O6. Wykazuje on naj-
większą regularność w egirynie z cieszynitów es-
seksytowych (rys. 96d). Wartość QS Fe3+ (M1)
spada w nim do 0,35 mm/s (tabela 28); niższe
wartości QS notowano tylko dla syntetycznych
egirynów (REDHAMMER et al., 2000a), gdzie QS =
0,28 mm/s. Udział Fe2+ w badanych egirynach
wynosi 17% Fetotal, które jest obecne w molekule
NAT. W widmie egirynu występują dwa dublety
Fe2+ (M1), wyraźnie różniące się wartością QS.
Problem ich obecności jest przedmiotem szerokiej
dyskusji (DE GRAVE et al., 1998). Odrzucona zo-
stała koncepcja wpływu najbliższego otoczenia
(konfiguracji Na, Ca), natomiast najczęściej tłu-
maczona jest delokalizacją elektronów między
Fe2+ i Fe3+. W interpretacji widm naturalnych egi-
rynów J. DE GRAVE et al. (1998) wprowadzają do-
datkowo czwarty dublet D4, przypisany Fe3+ (T)
o parametrach: IS = 0,17 mm/s; QS = 0,17 mm/s.

4.2. Amfibole w skałach
cieszyńskiej prowincji magmowej

4.2.1. Metodyka przeliczeń wyników
analiz mikrosondowych

Opierając się na zasadach klasyfikacji zapro-
ponowanej przez IMA 78 (LEAKE, 1978), uprosz-
czonej oraz uzupełnionej przez IMA 97 (LEAKE
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et al., 1997), możemy badane amfibole zaliczyć
do jednej z czterech głównych grup: (1)
Mg-Fe-Mn-Li, (2) Ca, (3) Na-Ca, (4) Na. Dokonu-
jemy tego, opierając się na kryteriach obsadzenia
pozycji B w standardowej formule amfibolu
A0-1B2

VIC5
IVT8O22(OH)2: (1) (Ca + Na)B < 1, (Mg +

Fe + Mn + Li)B ≥ 1; (2) (Ca + Na)B ≥ 1, NaB <
0,5; (3) (Ca + Na)B ≥ 1, 0,5 < NaB < 1,5; (4)
NaB ≥ 1,5. Ostatnie zmiany w ich klasyfikacji
(LEAKE et al., 2003) dotyczą ich nowej grupy,
Na-Ca-Mg-Fe-Mn-Li amfiboli, zdefiniowanej rela-
cjami: (1) 0,50 < (Mg, Fe2+, Mn2+, Li)B < 1,50,
(2) 0,50 ≤ (Ca, Na)B ≤ 1,50.

Klasyfikując amfibole, opieramy się na ich
krystalochemicznej formule, którą można jedno-
znacznie wyznaczyć, dysponując wynikami analiz
chemicznych, łącznie z oznaczeniem H2O+ oraz
chlorowców (F, Cl), normalizując wyniki na 24
(O, OH, F, Cl). Dokonując klasyfikacji amfiboli na
podstawie danych mikrosondowych, istotny staje
się wybór metody przeliczeniowej uzyskanych
wyników, która jest zdeterminowana ich skła-
dem. Zgodnie z wytycznymi IMA 97, przeliczamy
udziały molowe kationów na 23 O (na bezwodną
formułę amfibolu). Procedura ta wymaga hipote-
tycznego założenia, iż w strukturze amfibolu
spełniona jest idealna stechiometryczna propor-
cja 2 (OH) na 22 O, ekwiwalentna wyrażeniu 23
O + (H2O). Przy takim założeniu suma kationów
winna zawierać się w przedziale 15—16/23 O.
Kolejnym ważnym krokiem w wyznaczaniu ich
poprawnej formuły jest wybór sposobu oszacowa-
nia proporcji Fe3+/Fe2+, jeśli nie dysponujemy od-
powiednimi danymi analitycznymi (spektroskopia
mössbauerowska).

Jest wiele propozycji rozwiązania powyższego
problemu. Do najczęściej stosowanych należą me-
tody zaproponowane przez J.H. STOUTA (1972),
G.T.R. DROOPA (1987) czy J.C. SCHUMACHERA

(1997). Według ostatniego z wymienionych auto-
rów, podstawą estymacji stosunku Fe3+/Fe2+ jest
bezwodna formuła amfibolu, obliczona przy
założeniu, że całe żelazo obecne w jego struktu-
rze ma postać Fe2+. Poprawność tak obliczonej
formuły jest sprawdzana pod względem spełnie-
nia następujących warunków stechiometrycz-
nych: (a) Si ≤ 8, (b) ΣAl ≥ 8, (c) ΣMn ≥ 13,
(d) ΣCa ≤ 15, (e) ΣNa ≥ 15 oraz (f) ΣK ≤ 16.
Problem estymacji Fe3+/Fe2+ występuje tylko

wówczas, gdy przynajmniej jedno z kryteriów a, d
lub f nie jest spełnione. W innym przypadku
w strukturze badanego amfibolu występuje tylko
Fe2+. J.C. SCHUMACHER (1997) proponuje oszacowa-
nie minimalnego oraz maksymalnego udziału Fe3+

oraz wyznaczenie ich wartości średniej. Do obli-
czenia wartości Fe3+

min na podstawie bilansu ładun-
ku służy to z poniższych kryteriów: 8Si, 15eNK
(ΣCa) czy 16 CAT (ΣK), dla którego odchylenie
od zadanej sumy jest największe. Przy obliczaniu
Fe3+

max wybieramy to kryterium — 8SiAl (ΣAl),
13eCNK (ΣMn), 15eK (ΣNa) — dla którego od-
chylenie jest minimalne.

Poprawność różnych schematów przeliczenio-
wych wyników analiz mikrosondowych amfiboli
była testowana przez wielu autorów. IMA 97 fa-
woryzuje procedury oparte na kryterium 13eCNK
lub 15eNK. E.K. ESAWI (2004) stwierdza, iż naj-
lepszą estymację stosunku Fe3+/Fe2+ spośród
wszystkich testowanych przez siebie metod uzy-
skał, stosując metodę Stouta (średnia z 15eNK
i 13eCNK). R.R. AL’MEEV et al. (2002), przyjmując
za podstawę równolegle wykonywane badania mi-
krosondowe oraz mössbauerowskie, zaleca stoso-
wanie procedury Schumachera. Testowanie róż-
nych metod szacowania stosunku Fe3+/Fe2+ dla
Ca, Na-Ca oraz Na-amfiboli, autorstwa G.A.R.
GUALDY i S.R.F. VLACHA (2005) oraz M. ENDERSA et
al. (2000), pokazało, iż najlepsze wyniki otrzy-
muje się, stosując metodę 13eCNK. Metoda Schu-
machera w ich przypadku się nie sprawdziła.

Przykłady testowania różnych procedur przeli-
czeniowych dla badanych amfiboli zestawiono
w tabeli 29. Oparto je na wynikach trzech repre-
zentatywnych analiz mikrosondowych amfiboli
wapniowych sklasyfikowanych jako: kaersutyt
(an. 1), ferrokaersutyt (an. 2) oraz hastingsyt
(an. 3). Ich przeliczenie na 23(O) dla Fetotal = Fe2+

powoduje, iż ΣTCBAkat > 16 000, co wskazuje na
konieczność estymacji stosunku Fe3+/Fe2+. Meto-
da 15eK jest nieodpowiednia ze względu na nie-
dobór kationów w pozycji tetraedrycznej. Metoda
15eNK daje zerowe lub ujemne wartości Fe3+

w przypadku amfiboli z wysokim udziałem CTi
i tylko z pomocą metody 13eCNK otrzymuje się
dodatnie wartości udziałów molowych Fe3+. Za-
tem stosowanie metody średnich (metody Schu-
machera czy Stouta) dla amfiboli z wysoką za-
wartością Ti jest nieodpowiednie. Najlepszą me-
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todą przeliczeniową jest 13eCNK, która jednakże
może dawać wyniki szacowania stosunku
Fe3+/Fetotal istotnie różniące się od oznaczeń me-
todą mössbauerowską czy mokrej analizy (różni-
ce mogą dochodzić nawet do 50%; ENDERS et al.,
2000).

Problemy występujące przy rozliczaniu analiz
mikrosondowych CaTi-amfiboli wynikają z me-
chanizmu wbudowywania Ti oraz Fe3+ w ich
strukturę. Liczne badania (np. KING et al., 1999)
potwierdziły obecność następujących podstawień:
(1) Fe3+O(Mg, Fe2+)—1(OH, F, Cl)—1, (2) Ti4+O(Mg,
Fe2+)—1(OH, F, Cl)—1, których wynikiem jest zastę-
powanie (OH, F, Cl) w pozycji O(3) przez O2—. Po-
woduje to naruszenie podstawowego założenia
(tj. przeliczenia na 23 O), proces dehydrogeniza-
cji bowiem zwiększa udział tlenu powyżej 23
apfu. W przypadku Ti podstawienie (2) udoku-
mentowano dla struktur z Ti > 0,13 apfu, a więc
również dla badanych przez autora amfiboli. Wy-
nika z tego, iż przeliczenia metodą 13eCNK wy-
magają pewnej korekty, jednakże jak dotąd pro-
blem ten nie został rozwiązany. Ponieważ wydzie-
lenie poszczególnych grup amfiboli opiera się na
obsadzeniu pozycji B (M4), a ewentualne korekty
związane z dużym udziałem tytanu będą miały
mały wpływ na obsadzenie tej pozycji, zastosowa-
nie metody 13eCNK wydaje się najodpowiedniej-
sze.

4.2.2. Klasyfikacja amfiboli

Amfibole występujące w skałach cieszyńskiej
prowincji magmowej charakteryzują się dużą
zmiennością składu chemicznego (rys. 98). Na
podstawie kryterów IMA 97 można zaliczyć je do
grupy amfiboli wapniowych, sodowo-wapniowych
oraz sodowych. Wykazują zatem zmienność
składu analogiczną do piroksenów. Cechuje je
duży przedział zmian udziału tytanu (0,03—0,8
apfu, rys. 99), glinu (0,1—3,2 apfu) oraz krzemu
(5,5—8,0 apfu, rys. 98, 99), przy bardzo dużej
zmienności wskaźnika mg = Mg/(Mg + Fe2+), wy-
noszącej 0,0—0,9 apfu (rys. 98, 99). Udział wa-
kancji w pozycji A Ca-amfiboli na ogół nie prze-
kracza 0,2 apfu; w ich NaCa- oraz Na-odmianach
może wzrosnąć do 0,8 apfu. We wszystkich od-

mianach badanych amfiboli zdecydowanie prze-
waża ilościowo AlIV; glin oktaedryczny może
stanowić do 20 %mol. udziału glinu całkowitego
(AlVI < 1,00 apfu). Na diagramie klasyfikacyjnym
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Rys. 98. Diagram CaB-Si-mg (Mg/[Mg + Fe2+]) pokazujący
dominację Ca-amfiboli (kaersutyt-ferrokaersutyt) nad ich so-
dowo-wapniowymi oraz sodowymi odmianami

Rys. 99. Diagram Ti-Si-mg obrazujący zmienność udziału ty-
tanu w strukturze amfiboli skał cieszyńskiej prowincji mag-
mowej. Widoczne są dwa etapy jego wzbogacenia — przy
krystalizacji Ca- oraz Na-amfiboli

15*



AlIV vs. (Na + K)A vs. NaB punkty projekcyjne
analiz Ca-amfiboli leżą wewnątrz czworościanu
ABCD (rys. 100), którego wierzchołkami są
projekcje składu Mg-członów następujących
roztworów stałych: A — magnesiosadanagaitu
NaCa2(L3M2)Si5Al3O22(OH)2, B — tschermaki-
tu _|_|Ca2(L3M2)Si6Al2O22(OH)2, C — edenitu
NaCa2L5Si7AlO22(OH)2 oraz D — magnesiotarami-
tu Na(NaCa)L3M2Si6Al2O22(OH)2. We wzorach
tych zastosowano następujące oznaczenia: M =
AlVI, Fe3+, Ti4+, L = Mg, Fe2+, Mn, OH = OH, O, F,
Cl, _|_| — wakancje w pozycji A. Jak wspomniano
wcześniej, Ca-amfibole charakteryzują się wyso-
kim stopniem obsadzenia pozycji A; (Na + K)A >
0,5 apfu (rys. 100), choć dla ogromnej ich więk-
szości suma ta jest większa od 0,8. Powoduje to,
iż w połączeniu z oscylacją udziału AlIV ok. 2,00
apfu punkty projekcyjne ich analiz leżą wzdłuż
boku CA (sadanagaitu-edenitu), skupiając się
wokół punktu E, tj. składu pargasytu/magnesio-
hastingsytu NaCa2(L4M)Si6Al2O22(OH)2 (rys. 100).
Maksymalny udział AlIV w strukturze badanych
amfiboli dochodzi do 2,5 apfu, a więc jest bliski
maksymalnej teoretycznej wartości 3,0 apfu wy-
stępującej w sadanagaicie.

Przy szczegółowej klasyfikacji Ca-amfiboli
korzystano z diagramów klasyfikacyjnych zdefi-
niowanych następującymi parametrami: CaB ≥
1,50; (Na + K)A ≥ 0,50; 0,5 < Ti oraz Ti ≥ 0,50
(rys. 101, 102). Amfibole wapniowe, nisko-
krzemowe (5,5 < Si < 6,5 apfu), z udziałami
Ti ≥ 0,50 należą do szeregu kaersutyt
NaCa2(Mg4Ti)Si6Al2O22(OH)2 — ferrokaersutyt
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Rys. 100. Diagram Al-Si-mg podkreślający istotną rolę glinu
w chemizmie Ca-amfiboli, ponieważ AlIV > AlVI, AlVI < 1,00
apfu, stąd istotna rola podstawień Tschermaka

Rys. 101. Klasyfikacja niskokrzemowych amfiboli wapnio-
wych z udziałami Ti ≥ 0,50 apfu, należących do szeregu ka-
ersutyt — ferrokaersutyt

Rys. 102. Klasyfikacja Ca-amfiboli z udziałami Ti < 0,50 apfu,
należącymi do szeregu pargasyt/magnesiohastingsyt — fer-
ropargasyt/hastingsyt. Część punktów projekcyjnych analiz
leży na polu edenitu (pikryty), stanowiąc początkowy frag-
ment trendu w kierunku NaCa- oraz Na-składów z mg > 0,5



NaCa2(Fe2
4
+Ti)Si6Al2O22(OH)2 (rys. 101), dla Ti <

0,50 apfu zaś — do szeregu pargasyt/mag-
nesiohastingsyt NaCa2(Mg4Al)Si6Al2O22(OH)2/
NaCa2(Mg4Fe3+)Si6Al2O22(OH)2 — ferropargasyt/
hastingsyt NaCa2(Fe2

4
+Al)Si6Al2O22(OH)2/

NaCa2(Fe2
4
+Fe3+)Si6Al2O22(OH)2. Dodatkowo na dia-

gramie klasyfikacyjnym dla udziałów Ti < 0,50
(rys. 102) część punktów projekcyjnych analiz
Ca-amfiboli z pikrytów leży na polu edenitu
(6,5 < Si < 7,5 apfu). Stanowią one początkowy
fragment trendu ewolucyjnego Ca-amfiboli w kie-
runku ich NaCa- oraz Na-odmian dla wariantu
z mg > 0,5. Dla większości amfiboli z szeregu
kaersutyt-ferrokaersutyt spełniony jest warunek
0,25 < KA < 0,49, co pozwala na dodanie do ich
nazwy modyfikatora potasowy, np. potasowy kaer-
sutyt (ferrokaersutyt).

Klasyfikacja amfiboli wapniowych spełnia-
jących warunki: Ti < 0,5, Si (5,5—6,5 apfu), opie-
ra się na następujących relacjach: jeżeli AlVI ≥
Fe3+, to amfibol jest klasyfikowany jako parga-
syt/ferropargasyt, dla warunku AlVI < Fe3+ zaś —
jako magnesiohastingsyt/hastingsyt. Udział AlVI

w strukturze badanych Ca-amfiboli zmienia się
generalnie w przedziale 0,0—0,75 apfu (rys. 103),
przy czym zdecydowana większość ich populacji
wykazuje jego zawężony przedział do 0,45 apfu.

Szacowanie udziału Fe3+ metodą 13eCNK dla am-
fiboli zawierających duży udział Ti jest obarczone
pewnym błędem. Obliczony dla amfiboli z Ti >
0,5 udział Fe3+ zmienia się w bardzo wąskim
przedziale 0,0—0,2 apfu, natomiast w przypadku
struktur z Ti < 0,1 — rośnie do 1,1 apfu. Praw-
dopodobnie punkty projekcyjne analiz z prze-
działu do 0,6 apfu powinny być przesunięte o pe-
wien wektor translacji (błędu) ∆Fe3+ wzdłuż osi
X(Fe3+) na rys. 103. Może to sprawić, że relacja
AlVI ≥ Fe3+ zmieni się na przeciwną (AlVI < Fe3+)
dla pewnej liczby analiz z przedziału 0,3—0,4
apfu obu kationów, co w konsekwencji może
zmienić wynik ich klasyfikacji.

Większość punktów projekcyjnych analiz amfi-
boli sodowo-wapniowych oraz sodowych leży
wewnątrz wielościanu CFGHIJK (rys. 100), które-
go wierzchołkami są projekcje składów nastę-
pujących Mg-członów roztworów stałych amfiboli:
F — tremolitu _|_|Ca2L5Si8O22(OH)2, G — hipotetycz-
nego Mg-skrajnego członu NaCa2L5Si8O22(OH)2,
H — winchytu _|_|(NaCa)L4MSi8O22(OH)2, I — ma-
gnesiokatoforytu Na(NaCa)L4MSi7AlO22(OH)2, J —
richterytu Na(NaCa)L5Si8O22(OH)2, K — magnesio-
arfvedsonitu NaNa2(L4M)Si8O22(OH)2. W odróżnie-
niu od Ca-amfiboli, nie wykazują one koncentra-
cji punktów projekcyjnych wokół określonego
składu w tym wielościanie.

Amfibole sodowo-wapniowe charakteryzują się
niższym udziałem AlIV (0,0—1,4 apfu) oraz szero-
kim przedziałem zmian stopnia obsadzenia pozy-
cji A; Σ(Na, K)A ∋ (0,1—0,95) (rys. 104a, b). Do
ich klasyfikacji, oprócz kryterium (Ca + NaB) ≥
1,00, 0,50 < NaB < 1,50, wykorzystano dwa
inne, odnoszące się do obsadzenia pozycji A: (Na
+ K)A ≥ 0,50, (Na + K)A ≤ 0,50. Składy Na-
Ca-amfiboli występujących w syenitach mieszczą
się w pobliżu granicy pól niskokrzemowych
składów taramitu oraz katoforytu (rys. 104a),
kończąc tym samym ich udokumentowany trend
ewolucji w sillach cieszynitów teralitowych. Jest
wysoce prawdopodobne, iż trend ten może być
kontynuowany, aż do osiągnięcia składów amfi-
boli sodowych (arfvedsonitów), analogicznie do
trendu piroksenów. W skałach pikrytowych
udokumentowane składy NaCa-amfiboli mieszczą
się na polu magnesiokatoforytu aż po granicę
z polem richterytu i są ciągłą kontynuacją
składów Ca-amfiboli występujących na polu ede-
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Rys. 103. Relacje Ti vs. Fe3+ vs. AlVI dla Ca-amfiboli oparte
na szacowaniu udziału Fe3+ metodą 13eCNK, która dla amfi-
boli z dużym udziałem Ti jest obarczona istotnym błędem



nitu (rys. 104a). W przypadku amfiboli z silli cie-
szynitów subalkalicznych obserwuje się pewną
lukę ich składów między odmianami wapniowymi
oraz sodowo-wapniowymi. Nie udokumentowano

ciągłej zmiany składu ich odmian wapniowych,
która teoretycznie winna się kontynuować na
polu ferroedenitu (rys. 102), analogicznie do
magnezowego (mg > 0,5) trendu Ca-amfiboli
w sillach pikrytów. Ich składy mieszczą się na
polach katoforytu oraz ferrorichterytu, wykazując
zmiany analogiczne do amfiboli pikrytów (rys.
104a), lecz dla mg < 0,5. Pewna część analiz
NaCa-amfiboli z cieszynitów subalkalicznych wy-
stępuje na polu ferrowinchitu (rys. 104b), wy-
kazując tendencję ich zmian analogiczną do

NaCa-amfiboli na polu ferrorichterytu. Ostatecz-
nym, udokumentowanym zakończeniem trendu
ich ewolucji są składy odpowiadające arfvedsoni-
tom (rys. 104c).

Generalny trend ewolucji składu Ca-amfiboli
obejmuje ich ewolucję od składów kaersutytu
(pargasytu/magnesiohastingsytu) przez ferroka-
ersutyt do hastingsytu. Na diagramie klasyfika-
cyjnym Ca-amfiboli, dla Ti < 0,5 (rys. 102),
możemy ponadto zaobserwować początek ewolu-
cji ich składów od pargasytu przez edenit w kie-
runku NaCa-amfiboli. Ten typ ewolucji, zacho-
dzący przy niewielkich zmianach wskaźnika mg
oraz dużych zmianach udziału Si, stwierdzono
tylko w pikrytach. Generalnie wszystkie trendy
zmian składu amfiboli występujące w skałach
cieszyńskiej prowincji magmowej zmierzają na
pole Na-amfiboli. Ich ogólną cechą jest to, że
w trakcie ewolucji od Ca- do NaCa- oraz
Na-składów spada udział Ti i Al, natomiast wzra-
sta udział Fe3+ i Si.

Jak pokazano wcześniej, punkty projekcyjne
analiz mikrosondowych amfiboli leżą wewnątrz
określonych wielościanów, zatem ich skład che-
miczny można przedstawić, obliczając udziały
molowe skrajnych członów roztworów stałych
stanowiących ich wierzchołki. Innym podejściem
do tego zagadnienia jest zastosowanie wektoro-
wego zapisu danych. Korzystając z metody
Thompsona, składy chemiczne amfiboli można
przedstawić w formie sumy utworzonej ze skład-
nika głównego (addytywnego), którym został wy-
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Rys. 104. Klasyfikacja NaCa-amfiboli oparta na dodatko-
wych kryteriach: (Na + K)A ≥ (0,5 (a), (Na + K)A ≤ (0,5 (b)
oraz Na-amfiboli (c)

Tabela 30. Zestawienie wektorów wymiany stosowanych do przedstawiania składu amfiboli. Za ich pomocą
zaprezentowano skład kaersutytu (Kaer), hastingsytu (Hast) i arfvedsonitu (Arfv)

Składniki (wektory) wymiany

Al-tk (AlIVAlVISi—1Mg—1) pl (NaBSiCaB
—1AlIV

—1)

Ti-tk (AlIV
2 TiSi—2Mg—1) fm (FeMg—1), mm (MnMg—1)

Fe-tk (AlIVFe3+Si—1Mg—1) fmm (Fe, MnMg—1)

ed (NaAAlIV _|
_
|A

—1Si—1) kn (KANaA
—1)

Składnik addytywny: tremolit Tr _|
_
|Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Kaer = Tr + kn + ed + 0,5Ti-tk + (4fmm) = Tr + (Na, K)A AlIV2 Ti0,5 (Mn, Fe+2)4 /_
_
/A
—1 Si—2 Mg—0,5

Hast = Tr + kn + ed + Fe-tk + 4fmm = Tr + (Na, K)AAlIV2 Fe3+(Mn, Fe2+)4 /_
_
/A
—1Si—2 Mg—5

Arfv = Tr + kn + ed + 2pl + Fe-tk + 4fmm = Tr + (Na, K)ANaB
2 (Mn, Fe2+)4 Fe3+ /_

_
/A
—1 Ca—2 Mg—5

Przykład: ferrokaersutyt (Fe-kaer) = Tr + ed + xTi-tk + 4fmm = _|
_
|Ca2Mg5Si8O22(OH)2 + NaAAlIV _|

_
|A

—1Si—1 =
= NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2 + xAlIV

2 TiSi—2Mg—1 = NaCa2Mg5—xTixSi7—2xAl1+2xO22(OH)2 + 4(Fe2+, Mn)Mg—1 =
= NaCa2(Fe2+, Mn)4Mg1—xTixSi7—2xAl1+2xO22(OH)2, gdzie: 0,5 ≤ x < 1.



brany tremolit (Tr), oraz zbioru następujących
składników (wektorów) wymiany: (Al, Ti, Fe)-tk
(molekuły Tschermaka), ed, pl, fm, mm oraz kn
(tabela 30).

4.2.3. Podstawienia izomorficzne

Z przedstawionych wcześniej danych wynika,
iż w badanych amfibolach należy oczekiwać obec-
ności następujących podstawowych podstawień
izomorficznych oraz równoważnych im wektorów
wymiany:
1. _|_|A + SiIV = NaA + AlIV, podstawienie edenitowe

(NaA AlIV _|_|A
—1 Si—1).

2.  NaB + SiIV = CaB + AlIV, podstawienie plagio-
klazowe (NaB Si Ca—1 AlIV

—1).
3.  SiIV + MgVI = AlIV + AlVI, podstawienie Al-

-Tschermaka (AlIV AlVI Si—1 Mg—1).
4.  2 SiIV + MgVI = 2 AlIV + TiVI, podstawienie

Ti-Tschermaka (AlIV
2 Ti Si—2 Mg—1).

5.  SiIV + MgVI = AlIV + Fe3+, podstawienie Fe-
-Tschermaka (AlIV Fe3+ Si—1 Mg—1).

Obecne są również proste podstawienia izowa-
lentne: (Fe2+, Mn2+) = Mg (FeMg—1, MnMg—1) oraz
KA = NaA (KANaA

—1).
Stopień obsadzenia pozycji A w większości ba-

danych amfiboli jest wysoki, dlatego też istotny
jest udział podstawienia edenitowego w zmienno-
ści ich składu. Potwierdzają to parametry linio-
wej zależności: Si vs. [AlIV + (Na, K)A] (rys. 105).
Dla amfiboli występujących w cieszynitach, syeni-
tach, pikrocieszynitach, pikrytach oraz częścio-
wo cieszynitach subalkalicznych współczynnik
kierunkowy prostej B wynosi 0,916, jest więc
bardzo bliski teoretycznej wartości 1,00, wyma-
ganej dla edenitowego wektora wymiany (Na,
K)AAlIV _|_|A

—1Si—1. Od liniowego trendu odbiegają
punkty projekcyjne NaCa-amfiboli z sillu cieszy-
nitu subalkalicznego z Boguszowic. Wyznaczone
dla tej populacji amfiboli równanie regresji SiII

(rys. 105) ma parametr B obniżony do wartości
0,480. Również stopień obsadzenia ich pozycji
A spadł do wartości 0,607±0,160 apfu, przy średnim
udziale Si = 7,605±0,158 oraz AlIV = 0,248±0,114 apfu.
Obserwowane odchylenie od linii Si : (AlIV +
Suma A) = 1 : 1 (rys. 105) punktów projekcyj-
nych amfiboli cieszynitów subalkalicznych jest

wynikiem obniżania sumy Σ(Na, K)A oraz wpływu
dodatkowego podstawiania w pozycji T Si ⇔ Ti4+.

Obecność podstawienia izowalentnego KA =
NaA (KANaA

—1) w pozycji A (rys. 106, KA = 0,938 —
1,018 NaA) stwierdzono jedynie w Ca-amfibolach,
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Rys. 105. Przy wysokim stopniu obsadzenia pozycji A bada-
nych amfiboli udział podstawienia edenitowego w zmienno-
ści ich chemizmu jest istotny. Potwierdzają to parametry
liniowej zależności Si vs. [AlIV + (Na, K)A]

Rys. 106. Istotną obecność podstawienia izowalentnego KA

= NaA (KANaA
—1) w pozycji A stwierdzono w Ca-amfibolach,

dla których 1,5 < AlIV < 2,5; 0,8 < Σ(Na, K)A < 1,0 apfu.
W pozostałej części populacji amfiboli związek ten nie wy-
stępuje lub spadkowi udziału Na towarzyszy spadek K, wyni-
kający ze wzrostu udziału wakancji



dla których 1,5 < AlIV < 2,5 oraz 0,8 < Σ(Na,
K)A < 1,0 apfu (rys. 106, podzbiór A). W pozo-
stałej części populacji badanych amfiboli albo nie
obserwuje się powyższego związku (zbiór B),
albo spadkowi udziału Na towarzyszy spadek K
(zbiór C), wynikający ze wzrostu udziału wakan-
cji dla Σ(Na, K)A < 0,80 apfu. Ich wzrost zaob-
serwowano tylko w cieszynitach subalkalicznych,
gdzie obecne są ich dwa trendy — dla 1,5 < AlIV

< 2,0 udział wakancji wzrasta do 0,5 (ferrorich-
teryty), natomiast dla AlIV < 0,5 apfu do wartości
0,95 (ferrowinchity, rys. 104b).

Drugim istotnym podstawieniem w badanych
amfibolach jest podstawienie plagioklazowe, któ-
rego działanie związane jest z obsadzeniem pozy-
cji krystalograficznej B. Odgrywa ono zasadniczą
rolę w ewolucji składu amfiboli w kierunku ich
odmian sodowych. Otrzymany dla zależności li-
niowej AlIV + NaB vs. Si + CaB (rys. 107)
współczynnik kierunkowy B = 1,091 odpowiada
idealnie wektorowi wymiany NaBSiCa—1AlIV

—1, punk-
ty projekcyjne analiz zaś układają się wzdłuż li-
nii wyznaczonej przez projekcję składów skraj-
nych członów Tar-Parg/Arfv-Rich. Badane amfibo-
le wykazują bardzo szeroki przedział zmian
w pozycjach A [Σ(Na, K)A ∋ (0 — 1)] oraz B (NaB

= 0,0—1,9 apfu). Przy ewolucji składów w kierun-
ku Na-odmian przejawiają generalny trend spad-

ku obsadzenia pozycji A. Udział sodu w pozycji B
wykazuje korelację ujemną z AlIV tylko dla NaB <
1,50 apfu (rys. 108), tj. dla Ca- oraz NaCa-amfibo-
li, natomiast dla ich odmian sodowych zmienne
te są niezależne.

Konkurencyjne w stosunku do plagioklazowe-
go przy obsadzaniu pozycji B jest podstawienie
glaukofanowe, równoważne w działaniu wektoro-
wi NaBAlVICa—1Mg—1. Jego obecność w strukturze
amfibolu wymaga, aby na wykresie NaB vs. AlVI

punkty projekcyjne analiz układały się wzdłuż li-
nii Tr-Gl (rys. 109). Badane amfibole nie wyka-
zują takiego trendu; tylko w przypadku ich od-
mian wapniowych (NaB < 0,5 apfu) spadkowi
udziału molowego NaB towarzyszy wzrost AlVI,
a więc zmienne te wykazują korelację ujemną,
odwrotną do wymaganej. Również dla zależności
NaB + AlIV vs. CaB + (Mg, Fe2+)VI, charaktery-
zującej się dużym stopniem skupienia punktów
projekcyjnych, otrzymane parametry prostej re-
gresji (B = 0,398, R = —0,473) wskazują na ich
słaby związek. Ponieważ AlVI dla NaB > 0,5 spa-
da do zera, obserwowany słaby związek liniowy
dla Ca-amfiboli jest raczej efektem superpozycji
wektorów AlIVAlVISi—1Mg—1 oraz NaBAlVICa—1Mg—1,
przy dominacji pierwszego, co wynika z relacji
NaB vs. AlVI na rys. 109.
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Rys. 107. Podstawienie plagioklazowe NaBSiCa—1AlIV
—1,

związane z obsadzeniem pozycji B, odgrywa zasadniczą rolę
w przypadku ewolucji składu amfiboli w kierunku ich
Na-odmian, stąd punkty projekcyjne analiz układają się
wzdłuż linii wyznaczonej projekcją składów skrajnych
członów Tar-Parg/Arfv-Rich

Rys. 108. Wykres AlIV vs. NaB; udział sodu w pozycji B wy-
kazuje korelację ujemną z AlIV tylko dla NaB < 1,50 apfu, tj.
dla Ca- oraz NaCa-amfiboli, natomiast w przypadku ich od-
mian sodowych zmienne te są niezależne



Z przedstawionych dotychczas danych wynika,
że największe zmiany w udziale molowym wyka-
zuje AlIV (0,0—2,5 apfu); AlIV > NaB > SumA >
AlVI. Przy obsadzaniu pięciu pozycji oktaedrycz-
nych C (2M1, 2M2, 1M1) największą rolę odgry-
wa [6]Mg, którego udział molowy dochodzi do 3,6
apfu. Wiąże się to z podstawieniem izowalentnym
(Fe2+, Mn2+) ⇔ Mg, równoważnym wektorowi wy-
miany (Mn, Fe)2+Mg—1 (fmm = fm + mm) (rys.
110), z małym wkładem mm (Mnmax < 0,35 apfu).
Z otrzymanej na rys. 110 zależności wynika, iż
działanie wektora fmm prowadzi do obsadzenia
4/5 pozycji C [Σ(Mn, Fe, Mg)2+

max ≅ 4,0 apfu], co
oznacza, że do jej pełnego obsadzenia brakuje
średnio 1,00 apfu. Tak więc podobnie jak w przy-
padku Ca-piroksenów, Mg w pozycji C jest pod-
stawiany przez AlVI, Ti4+, Fe3+ oraz Cr3+, zgodnie
z odpowiednimi podstawieniami (wektorami)
Tschermaka.

Zależność (Si + Mg) vs. (AlIV + AlVI) obra-
zująca działanie wektora Al-tk charakteryzuje
duży rozrzut punktów projekcyjnych, wynikający
z istotnego udziału podstawienia Mg2+ ⇔ Fe2+

(wektora fm) w pozycji C. Jeżeli zsumujemy
działania fm + Al-tk, to otrzymamy zależność: AlIV

+ AlVI = 12,129 — 0,979 [Si + Σ(Mn, Fe, Mg)2+]
(rys. 111). Omawiane podstawienie Tschermaka

nie występuje w amfibolach cieszynitów subalka-
licznych z Boguszowa (punkty na rys. 111, któ-
rych ΣAl < 0,5 apfu). Wynika to z faktu, że
amfibole te mają zerowy udział AlVI dla AlIV <
0,5 apfu. Silny liniowy związek AlVI vs. AlIV,
wskazujący na istotniejszą rolę wektora Al-tk
stwierdzono tylko w przypadku skał syenitowych,
natomiast dla pozostałej części populacji amfiboli
ma on słaby charakter (R < 0,5), przy czym sto-
sunek AlVI/AlIV jest analogiczny do występu-
jącego w piroksenach. Udział AlVI w amfibolach
prowincji cieszyńskiej jest stosunkowo niski
w porównaniu z jego udziałami w wysokoglino-
wych Ca-amfibolach (ok. 1,7 apfu według danych
DOOLANA, 1978). Glin oktaedryczny odgrywa istot-
niejszą rolę tylko w Ca-amfibolach; jego udział
spada do zera wraz ze spadkiem AlIV w amfibo-
lach sodowych, dla których zatem podstawienie
glaukofanowe jest nieistotne.

Istotną cechą charakterystyczną amfiboli skał
cieszyńskiej prowincji magmowej jest wysoki
udział molowy Ti, dochodzący do 0,8 apfu (rys.
112), który koreluje dodatnio z AlIV (B = 1,098,
R = 0,66) w Ca-amfibolach (dla AlIV > 1,5 apfu).
Słaby związek (R = 0,468) występuje również dla
NaCa-amfiboli z cieszynitów subalkalicznych (AlIV

< 0,5). Dla pośrednich udziałów AlIV zmienne te
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Rys. 109. Konkurencyjne w stosunku do plagioklazowego
przy obsadzaniu pozycji B podstawienie glaukofanowe
(NaBAlVICa—1Mg—1) wymaga, aby na wykresie NaB vs. AlVI

punkty projekcyjne analiz układały się wzdłuż linii Tr-Gl,
czego nie spełniają badane amfibole

Rys. 110. Podstawienie izowalentne (Fe2+, Mn2+) ⇔ Mg,
równoważne wektorowi wymiany (Mn, Fe)2+Mg—1 (fmm = fm
+ mm), którego składowa mm wnosi mały udział do jego
zmienności (Mnmax < 0,35 apfu), należy do istotniejszych
w chemizmie badanych amfiboli

16 — Ewolucja...



są niezależne. Wynika z tego, iż dla wspomnia-
nych wcześniej zakresów mechanizmy inkorpora-
cji Ti4+ w strukturę amfiboli są odmienne. Oma-
wiany diagram Ti vs. AlIV jest ściśle związany
z diagramem Ti vs. Fe3+ vs. AlVI (rys. 103), pre-
zentującym główne tendencje zmian składu amfi-
boli. Jeżeli przeprowadzimy bilans udziału molo-
wego AlIV, uwzględniając tylko takie wektory wy-

miany, jak: Al-tk (AlVI) oraz ed Σ(K, Na)A (rys.
113), to większość punktów będzie leżała wzdłuż
linii Ti : AlIV = 1 : 2. Taka zależność odpowiada
proporcjom Ti do AlIV w Ti-molekule Tschermaka
(AlIV

2 Ti4+Si—2Mg—1). Obserwowane odstępstwo od
tej zależności dla dodatnich wartości zmiennej
[AlIV — AlVI — Σ(Na, K)A] (strzałka 1, rys. 113)
dotyczy składów amfiboli z dużym udziałem
Fe3+(C) (Fe3+ > 0,6, AlIV ≅ 2,00 oraz Si < 6,5
apfu), tj. hastingsytów (rys. 114, trend 1). Warto-
ści ujemne (strzałka 2, rys. 113) otrzymano
głównie dla składów amfiboli z cieszynitów sub-
alkalicznych charakteryzujących się udziałem

AlIV < 0,5 apfu oraz Fe3+ > 0,4 (rys. 114, trend
2), tj. ferrorichterytów. Składy amfiboli z ujem-
nym bilansem AlIV nie wykazują zatem podsta-
wienia Ti-tk. Obecny w ich strukturze deficyt AlIV

jest kompensowany przez podstawienia Si ⇔ Ti
(wynika to również z analizy danych na rys.
105), co potwierdza istotna wartość współczynni-
ka korelacji (R = —0,774), otrzymana dla zależ-
ności Si vs. TiIV.

Zatem tytan może być wprowadzany do struk-
tury badanych amfiboli przez podstawienie albo
TiAlIV

2 Mg—1Si—2 (Ca-amfibole), albo TiSi—1 (rys.
115, dla Ti > 0,05, NaB > 0,6, richteryty). Jeżeli
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Rys. 111. Zależność (X) Si + Mg vs. (Y) AlIV + AlVI, obra-
zująca działanie wektora Al-tk, wykazuje duży rozrzut punk-
tów projekcyjnych, wynikający z istotnego udziału wektora
fm w pozycji C; działania fm + Al-tk prezentuje wykres AlIV

+ AlVI vs. [Si + Σ(Fe, Mn, Mg)2+]

Rys. 112. Istotną cechą amfiboli skał cieszyńskiej prowincji
magmowej jest wysoki udział Ti, dochodzący do 0,8 apfu, ko-
relujący dodatnio z AlIV w Ca-amfibolach (dla AlIV > 1,5 apfu)

Rys. 113. Bilans udziału AlIV uwzględniający wektory
Al-tk(AlVI) i ed Σ(K, Na)A. Ogromna większość punktów pro-
jekcyjnych analiz leży wzdłuż linii Ti : AlIV = 1 : 2, co odpo-
wiada proporcjom Ti do AlIV w Ti-molekule Tschermaka
(AlIV

2 Ti4+Si—2Mg—1)



analogicznie do piroksenów przyjmiemy, że obec-
ność Fe3+ w strukturze amfiboli wiąże się
z działaniem wektora Fe-tk (Fe3+AlIVMg—1Si—1), to
w poszerzonym bilansie AlIV dla wektorów Al-tk,
Fe-tk, ed oraz ±pl (rys. 116) unikamy rozprosze-
nia punktów dla analiz oznaczonych na rys. 113,
114 strzałką 1. Oznacza to, iż w przypadku ha-
stingsytów dominującą rolę w bilansie AlIV odgry-
wa wektor Fe-tk (Fe-tk >> Ti-tk). Punkty przypi-
sane strzałce 2 na rys. 113, 114 układają się
równolegle do osi X dla bilansu uwzględniającego
podstawienie pl lub, jak w przypadku bilansu
z rys. 113, przyjmują wartości ujemne dla bilan-
su bez wektora pl. Przesunięcie punktów z ob-
szaru ujemnych wartości do pozycji wzdłuż osi X
wynika z działania wektora wymiany (podstawie-
nia), będącego sumą wektorów Fe-tk + pl =
NaBFe3+Ca—1Mg—1. Jest on analogiczny do wektora
egirynowego, obecnego w NaCa- oraz Na-pirokse-
nach, który dla amfiboli możemy określić termi-
nem wektora arfvedsonitowego. Pojawiające się
mimo działania tego wektora ujemne wartości bi-
lansu glinu, dochodzące do wartości —0,3 apfu,
wskazują, iż w strukturach tych amfiboli obecne
jest podstawienie Si ⇔ Ti (rys. 115). Arfvedsoni-
towy wektor wymiany, równoważny podstawieniu
NaB + Fe3+ ⇔ Mg + Ca (rys. 117), występuje za-
tem wówczas, gdy NaB > 0,5, tj. głównie w am-
fibolach sodowo-wapniowych oraz sodowych.
Otrzymane dwie główne linie ewolucji (rys. 117),

odpowiednio dla struktur ubogich oraz wzbogaco-
nych w Mg, stają się bardziej czytelne na wykre-
sie NaB vs. Fe3+ (rys. 118). Pierwszy trend
wzbogacenia w Fe3+ (A) występuje w Ca-amfibo-
lach cieszynitów alkalicznych oraz syenitów, dla
których NaB < 0,5, drugi (B) zaś dotyczy NaCa-
oraz Na-amfiboli cieszynitów subalkalicznych
oraz pikrytów. Tak więc te dwa trendy charakte-
ryzują się odpowiednio małym oraz wysokim
udziałem podstawienia NaB + Fe3+ ⇔ Mg + Ca.
Dodatkowo na rys. 118 możemy zaobserwować
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Rys. 114. Zależność Fe3+ vs. AlIV pokazująca dwa trendy
wzrostu udziału Fe3+ dla hastingsytów (1) oraz ferrorichte-
rytów (2)

Rys. 116. Poszerzony bilans AlIV dla wektorów Al-tk, Fe-tk,
ed, ±pl, w którym unikamy rozproszenia punktów projekcyj-
nych analiz oznaczonych na rys. 113, 114 strzałką 1

Rys. 115. Tytan może być wprowadzany do struktury bada-
nych amfiboli przez podstawienie TiAlIV2 Mg—1Si—2 (Ca-amfibo-
le) lub TiSi—1 (dla Ti > 0,05, NaB > 0,6, richteryty)

16*



odrębną grupę analiz (C) z wysokim udziałem
NaB oraz Ti zamiast Fe3+.

Problemem zasadniczym jest określenie me-
chanizmu wbudowywania Ti4+ oraz Fe3+ w struk-
turę Ca-amfiboli (kaersutytu) oraz roli odgrywa-
nej przez wektory Ti-tk oraz Fe-tk, dlatego należy
przeanalizować wynik bilansu AlIV bez uwzględ-
nienia udziału podstawienia pl. Otrzymane rezul-

taty (rys. 116) pokazują, że nie uzyskamy
pełnego zbilansowania udziału AlIV, zakładając
wprowadzenie Fe3+ do struktury przez podstawie-
nie Fe-tk. W przypadku obu bilansów (±pl) otrzy-
mujemy współczynniki kierunkowe B bliskie
wartości teoretycznej 2,00, natomiast w bilansie
bez udziału pl brakuje nam średnio 0,15 atomu
AlIV, aby utworzyć sumę wektorów: ed + Al-tk +
Ti-tk + Fe-tk. Problem staje się jeszcze bardziej
skomplikowany, jeżeli rozpatrzymy zależność (Ti,
AlIV) vs. (AlVI, Si) (rys. 119), z której wynika, że
możliwe jest również działanie wektora
Ti4+AlIVAlVI

—1Si—1, wskazującego na kolejny mecha-
nizm wbudowywania Ti4+ w strukturę badanych
amfiboli.

Przytoczona analiza pozwala wyciągnąć wnio-
sek o odmiennej roli wektorów Ti, Fe-tk w wap-
niowych amfibolach oraz piroksenach. Bilans
wykorzystania AlIV został przeprowadzony na
podstawie wyników analiz mikrosondowych prze-
liczonych na formuły krystalochemiczne, przy
założeniu obecności w ich strukturze 23 O. Jest
to niepoprawne dla istotnego udziału Fe3+

w strukturze Ca-amfiboli, proces utleniania żela-
za bowiem łączy się z procesem dehydrogenacji
jego struktury (Fe3+O(Mg, Fe2+)—1(OH, F, Cl)—1).
W tej sytuacji mamy więcej niż 23 O, Fe3+ zaś
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Rys. 118. Wykres NaB vs. Fe3+ demonstrujący dwa trendy
wzbogacenia w Fe3+. Pierwszy z nich (A) występuje
w Ca-amfibolach cieszynitów alkalicznych i syenitów, dla
których NaB < 0,5, natomiast drugi (B) — w NaCa- oraz
Na-amfibolach cieszynitów subalkalicznych i pikrytów

Rys. 117. Arfvedsonitowy wektor wymiany, równoważny
podstawieniu NaB + Fe3+ ⇔ Mg + Ca, występuje dla NaB >
0,5, tj. w amfibolach sodowo-wapniowych oraz sodowych

Rys. 119. Zależność (Ti, AlIV) vs. (AlVI, Si) wskazująca na
możliwość obecności podstawienia Ti4+AlIVAlVI

—1Si—1 jako ko-
lejnego sposobu wbudowywania Ti4+ w strukturę badanych
amfiboli



jest wbudowywany w pozycję C tylko przez
oxy-Fe wektor wymiany, bez udziału AlIV (Fe-tk).
Również tytan może być wbudowywany w pozycję
C bez udziału wektora Ti-tk, przez proces usunię-
cia H, F lub Cl: Ti4+O(Mg, Fe2+)—1(OH, F, Cl)—1.
Uzyskany ujemny bilans wykorzystania AlIV ozna-
cza, iż wektory oxy-Fe, Ti odgrywają pewną rolę
w bilansowaniu ładunku badanych Ca-amfiboli,
natomiast ich rzeczywiste znaczenie jest niemoż-
liwe do określenia, z uwagi na brak oznaczeń
udziału wodoru.

Zależność Fe3+ vs. AlIV (rys. 114) wykazuje
słabą ujemną korelację dla składów amfiboli
wapniowych (R = —0,406). Jest to związek od-
wrotny niż dla Ti (rys. 112); przy wzroście Fe3+

spada udział AlIV, a więc odwrotnie niż wymaga
tego wektor Fe-tk. Jeżeli przeprowadzimy bilans
AlIV, zakładając utworzenie takich molekuł, jak
Al,Ti-tk, ed, to otrzymamy dwa zbiory punktów
(rys. 120). Pierwszy z nich odnosi się do
składów Ca-amfiboli, które układają się wzdłuż
prostej odpowiadającej stosunkowi AlIV: Fe3+ =
1 : 1 wymaganemu w Fe-tk molekule. Pozostałe
punkty wykazują duże rozproszenie pod wpły-
wem podstawienia NaBFe3+Ca—1Mg—1. Duża część

punktów amfiboli dla Ti > 0,4 oraz Fe3+ < 0,2
apfu ma wartości ujemne, co oznacza, że w ich
strukturze nie należy oczekiwać podstawienia
Fe-tk, a raczej Fe3+O2—Fe2+

—1OH—1, przy dominacji
wektora Ti-tk. Jeżeli formuły Ca-amfiboli
spełniają warunki: Ti < 0,3, Fe3+ > 0,2 apfu, to
pewna część Fe3+ może być bilansowana przez
podstawienie Fe-tk. Może ono współdziałać
z wektorem Fe3+O2—Fe2+

—1OH—1 lub Ti4+O(Mg,
Fe2+)—1(OH, F, Cl)—1, gdyż wszystkie punkty pro-
jekcyjne Ca-amfiboli leżą poniżej linii pełnego
zbilansowania udziału AlIV.

4.2.4. Mechanizmy wprowadzania
[6]Ti4+ i [6]Fe3+ w strukturę
amfiboli — dane literaturowe

M. TIEPOLO et al. (1999) udokładnili strukturę
kaersutytów zawierających 3,84—6,06 wt. %
TiO2, syntetyzowanych (T = 1070°C, P = 1,4
Gpa) ze stopów będących magnezowymi analoga-
mi bazanitu oraz alkalicznego bazaltu oliwinowe-
go. Wszystkie one uległy procesowi dehydrogena-
cji [0,586 < O3O2— < 0,679 apfu). Zdefiniowano
dwa wektory wymiany odpowiedzialne za wbudo-
wania [6]Ti4+ w pozycję C (M1, M2, M3). Udział Ti
w M1 bilansuje proces odwodornienia zgodnie
z wektorem (1) M1Ti4+ O3O2

2
— M1Mg2+

—1
O3OH—

—2. Tytan
obecny w pozycjach M2 i M3, łącznie z [6]Al3+,
służy do zbilansowania [4]Al3+ w pozycjach T(1),
T(2). Odpowiada to wspólnemu działaniu wek-
torów wymiany Ti-tk oraz Al-tk: (2) M2,3Ti4+

T1,2Al3
2
+Mg2+

—1
T1,2Si4+

—2.
Udokładnienia struktur naturalnych Ca, NaCa-

oraz Na-amfiboli dokumentują dość powszechną
obecność procesu dehydrogenacji, potwierdzając
dane uzyskane dla układów syntetycznych. Bada-
nia strukturalne płaszczowych pargasytów i ka-
ersutytów regionu karpacko-panońskiego (ZANET-

TI et al., 1995) pokazały, że Ti4+ i Fe3+ biorą
udział w bilansowaniu dehydrogenacji pozycji
O(3), bilansują także [4]Al3+ przez wektory Ti-tk
oraz Fe-tk. Obecność Fe3+ w pozycjach M(1), M(3)
wiąże się z lokalnym bilansowaniem ładunku
w O(3) w procesie odwodornienia. Amfibole
z Coyote Peak, California, których skład zmienia
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Rys. 120. Bilans udziału AlIV zakładający utworzenie Al,
Ti-tk, dla którego otrzymujemy dwa zbiory punktów. Pierw-
szy z nich dotyczy składów Ca-amfiboli, które układają się
wzdłuż prostej AlIV: Fe3+ = 1 : 1, wymaganej dla Fe-tk, na-
tomiast rozproszone punkty wskazują na podstawienia
NaBFe3+Ca—1Mg—1. Duża część punktów Ca-amfiboli dla Fe3+

< 0,2 przejawia ujemne wartości bilansu AlIV, co oznacza
obecność podstawienia Fe3+O2—Fe2+

—1OH—1



się od richterytu do arfvedsonitu (HAWTHORNE et
al., 1998), zawierają 0,13 apfu Ti4+ w pozycji
M(2), który bilansuje [4]Al3+ (wektor Ti-tk), nato-
miast nadmiar Ti4+ obsadza pozycję M(1), bilan-
sując odwodornienie O(3) (wektor Ti-oxy =
Ti4+O2—Rn+

—1(OH)—
—1). Z kolei M2Fe3+ bilansuje tylko

[4]Al3+ (wektor Fe-tk). Udokładnienie struktury
richterytów z lamproitów (OBERTI et al., 1992),
arfvedsonitu z peralkalicznego granitu (HAWTHOR-

NE et al., 2001) oraz sadanagaitu (SOKOLOVA,
HAWTHORNE, 2000) pokazało, iż [6]Ti4+ (M1) bierze
udział w bilansowaniu ładunku procesu odwodor-
nienia O(3). Również obecność Ti4+ oraz Fe3+

w pozycji M(1) magnesioferrikatoforytu (PUSHCHA-

ROVSKII et al., 2003) wiąże się z tym procesem.
K. MAKINO i K. TOMITA (1989), udokładniając

struktury Ca-amfiboli, stwierdzają, iż w ich
strukturach niskotemperaturowych [6]Al3+, [6]Fe3+

oraz [6]Ti4+ koncentrują się w pozycji M(2). Wyż-
sze temperatury krystalizacji oraz procesy utle-
niania (PHILLIPS et al., 1989) prowadzą do redy-
strybucji kationów trójwartościowych; ich udział
w pozycjach M(1) oraz M(3) rośnie, spadając
w pozycji M(2). Uwagi te znajdują potwierdzenie
w rezultatach udokładnień struktury oksykaer-
sutytu (HAWTHORNE, GRUNDY 1973; KITAMURA et al.,
1975; PECHAR, 1989), z których wynika, iż Fe3+

oraz Ti4+ obsadzają wszystkie pozycje zgodnie
z relacją M(1) >> M(2) > M(3), natomiast [6]Al3+

występuje tylko w M(2).
R.K. POPP i L.Y. BRYNDZIA (1992) przeprowa-

dzili analizę statystyczną zmienności składu ka-
ersutytów ze skał alkalicznych oraz ksenolitów
płaszcza z udziałem [6]Fe3+ > 0,7 apfu. Wynika
z niej, że udział Fe3+ oraz Ti4+ w ich strukturze
jest kontrolowany dwoma podstawieniami:
Fe3+O2—Fe2+

—1(OH)—1, Ti4+O2—Al3+
—1(OH)—

—1. W omawia-
nej pracy nie analizowano związku AlIV vs. Ti4+

(udziału wektora Ti-tk), natomiast stwierdzony
brak korelacji Fe3+ vs. AlIV wskazuje na nie-
istotną rolę wektora Fe-tk w strukturze oksy-
kaersutytów. Późniejsze eksperymenty R.K.
POPPA et al. (1995), wykonane na naturalnych
próbkach kaersutytu, połączone z analizą staty-
styczną danych literaturowych, pozwoliły sfor-
mułować bardziej ogólną postać wektora wymia-
ny Ti4+O2—Rn+

—1(OH)—
—1 procesu odwodornienia kaer-

sutytu. Jest on sumą wektorów składowych
odnoszących się do kationów Rn+

—1 o różnej warto-

ściowości; warunkiem jest spełnienie zasady za-
chowania ładunku. Jeżeli ubytek grup (OH)
w pozycji O(3) kaersutytów jest opisany oksypod-
stawieniami, to Σ(OH—, F—, Cl—, O2—) zarówno dla
danych eksperymentalnych, jak i naturalnych
próbek wynosi 2,00 apfu.

Amfibole z alkalicznego kompleksu Larvik
(SATOH et al., 2004) charakteryzuje duży deficyt
H+ i udział O2— [O2— = 2 — (OH + F + Cl) =
0,2—0,9 apfu]. Amfibole te nie wykazują związku
między O2—(OH) vs. Fe3+, jak również AlIV vs. Fe3+.
Cechuje je natomiast obecność związku między
O2— vs. Ti4+ oraz Ti4+ vs. AlIV. Autorzy cytowanych
badań uważają, iż podstawienie [6]Al3+ + OH— =
[6]Ti4+ + O2— jest aktywne dla O2—/ Ti = 1,0. Dla
większych wartości tego stosunku (O2—/Ti =
1,2—2,0) proponowane jest podstawienie [6]R2+ +
2OH— = [6]Ti4+ + 2O2—, gdzie [6]R2+ = Fe2+ + Mg +
Mn. Udział Fe3+O2—Fe2+

—1(OH)—1 uznaje się za nie-
wielki. Powyższy zbiór podstawień H. SATOH et
al. (2004) przeciwstawili tym, które są obecne
w kaersutytach z ksenolitów płaszcza. Kaersuty-
ty z masywu Larvik (SATOH et al., 2004) krystali-
zowały w zamkniętym systemie magmowym
w czasie procesu ryftowania pasywnej krawędzi
rowu Oslo. Niska wartość stosunku Fe3+/(Fe3+ +
Fe2+) < 0,23, przy braku korelacji Fe3+ vs.
O2—(OH), jest wiązana z niską aktywnością tlenu
w magmie, poniżej buforu QFM. Z danych zawar-
tych w pracy H. SATOHA et al. (2004) wynika, iż
dla takich warunków deficyt H+ w plutonicznych
oksykaersutytach jest wyrównywany podstawie-
niem Ti4+O2—Rn+

—1(OH)—
—1, gdzie [6]Rn+ = Al3+, Mg,

Mn oraz Fe2+.
P.L. KING et al. (1999) badali proces utleniania

oraz dehydrogenacji bogatych w tytan mega-
kryształów pochodzenia płaszczowego. Stwier-
dzili obecność następujących wektorów wymia-
ny: ANaSiCa—1AlIV

—1, TiAlIV
2 Mg—1Si—2, TiAlIVAlVI

—1Si—1,
ANaAlVICa—1Mg—1 oraz FeMg—1. Silne związki mię-
dzy udziałami OH oraz Fe3+ (OH = 1,36—0,88
Fe3+, R = 0,76, OH + F + Cl + Ti = 1,99—0,87
Fe3+, R = 0,80) wymagają, według P.L. KINGA et
al. (1999), działania wektorów Fe3+O2—Fe2+

—1(OH)—1

oraz Ti4+O2—Rn+
—1(OH)—

—1. Ich wpływ na bilansowa-
nie deficytu H+ w naturalnych kaersutytach zo-
stał określony przez E.D. YOUNGA et al. (1997)
metodą analizy głównych składowych (PCA).
Okazało się, iż czynnikiem głównym jest wektor
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oxy-Fe, a tylko ok. 10% zmienności ich składu
przypada na wektor oxy-Ti.

Z przedstawionych danych strukturalnych wy-
nika, iż również w strukturze amfiboli ze skał
cieszyńskiej prowincji magmowej należy uwzględ-
nić rolę oksypodstawień. Analiza danych ekspe-
rymentalnych dowodzi, że Ti-amfibole krystali-
zują z maficznych/ultramaficznych stopów przy
niskich Ptotal, w wysokiej temperaturze oraz ni-
skiej do umiarkowanej fO2. Warunki te zwięk-
szają aktywność TiO2 oraz Al2O3 w stopie, co
powoduje wzrost udziału wektora wymiany
TiAlIV

2 Mg—1Si—2 i/lub TiAlIVAlVI
—1Si—1 w strukturze

kaersutytu. Udział H oraz stan utlenienia żelaza
jest kontrolowany przez fH2 i fO2.

4.2.5. Mechanizm wbudowywania Zr
w strukturę Ca-amfiboli

Podobnie jak pirokseny, również amfibole za-
wierają znaczne udziały cyrkonu, osiągające do
0,5 apfu. N.J.G. PEARCE (1989) zaproponował na-
stępujące podstawienie opisujące mechanizm
wbudowywania Zr w strukturę arfvedsonitów:
Zr4

C
+ + Al3

T
+ ⇔ Fe3

C
+ + Si4

T
+ (Zr4+AlIVFe3+

—1Si—1). Jest
ono analogiczne do podstawienia występującego
w Na-piroksenach w molekule NATAL. Rysunki

121 oraz 122 obrazują możliwość działania tego
mechanizmu w prezentowanych amfibolach.
Związek AlIV vs. Zr4+ jest słaby; wyznaczone
współczynniki korelacji dla Ca oraz Na-
Ca-członów omawianej zależności są mniejsze od
0,5. Współczynnik B zależności (Si + Fe3+) vs.
(AlIV + Zr4+) znacznie odbiega od jedności, dlate-
go udział wektora Zr4+AlIVFe3+

—1Si—1 w mechani-
zmie inkorporacji Zr w pozycję C jest podrzędny.
Silny związek NaB vs. Zr4+ (rys. 122), zwłaszcza
dla Ca-amfiboli (RSyenity = 0,808), wskazuje, że do-
minujący mechanizm wbudowywania Zr4+ można
opisać równaniem: 0,5 Zr4+ + NaB = CaB + 0,5
(Mg, Fe, Mn)2+. Podstawienie to jest analogiczne
do podstawienia obecnego w molekule neptunitu
NAT. Potwierdzają to bardzo dobrze wartości
współczynników B, zarówno dla zależności NaB

vs. Zr4+ (rys. 122), jak i zależności 0,5 Zr + NaB

vs. CaB + 0,5 (Mg, Fe, Mn)2+ (rys. 123). Mimo du-
żego rozproszenia punktów, które również wystę-
powało dla Na-piroksenów, relacja Ti4+ vs. Zr4+

może sugerować podstawienie Ti4+ ⇔ Zr4+. Zatem
końcową formę podstawienia opisującego obec-
ność Zr w Ca-amfibolach można zapisać jako: 0,5
(Zr4+ + Ti4+) + NaB = CaB + 0,5 (Mg, Fe, Mn)2+

[równoważnego wektorowi Na2(Ti, Zr)Ca—2(Mg,
Fe, Mn)+2

—1]. Jak już wspomniano, w NaCa- oraz
Na-amfibolach działa podstawienie arvedsonitowe
NaBFe3+Ca—1Mg—1, dlatego ich wektor wypadkowy
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Rys. 121. Dla zależności Si + Fe3+ vs. AlIV + Zr4+ współczyn-
nik kierunkowy prostej B znacznie odbiega od jedności, stąd
udział wektora Zr4+AlIVFe3+

—1Si—1 w mechanizmie inkorporacji
Zr w pozycję C amfiboli jest podrzędny

Rys. 122. Silny związek NaB vs. Zr4+ wskazuje na to, że do-
minujący mechanizm wbudowywania Zr4+ w strukturę bada-
nych amfiboli można opisać równaniem: 0,5 Zr4+ + NaB =
CaB + 0,5 (Fe, Mn, Mg)2+



(podstawienie) ma postać: 2Fe3+ ⇔ (Ti, Zr) +
(Mg, Fe, Mn)2+ [(Fe3

2
+(Ti, Zr)—1(Mg, Fe, Mn)2+

—1],
odgrywajacy istotną rolę w obsadzeniu pozycji C
Na-amfiboli.

4.2.6. Ewolucja składu chemicznego
amfiboli
w cieszynitach teralitowych

Amfibole ze stref przechłodzenia to słupkowe
kryształy o długości 0,01—0,08 mm, wykazujące
w obrazach BSE budowę plamistą (rys. 124a).
Ich wskaźnik mg [Mg/(Mg + Fe2+)] zmienia się
w wąskim przedziale (0,51—0,44, tabela 31);
ogromna większość ich składów została sklasyfi-
kowana jako ferrokaersutyty lub ferropargasyty.
W obrębie ziaren nie stwierdzono trendów zmian
składu, które mogłyby być przypisane spadkowi
temperatury (kierunkowe zmiany mg) lub budo-
wie sektorowej.

Amfibole występujące w pozostałych partiach
profilu silli cieszynitów teralitowych, poza strefa-
mi chilled margin, cechuje szeroki przedział
zmian składu — od kaersutytu przez ferrokaersu-
tyt do hastingsytu. Zatem dominującą rolę w ich

ewolucji odgrywa podstawienie Mg ⇔ (Fe2+,
Mn2+), którego miarą jest wskaźnik mg, obni-
żający swą wartość wraz ze spadkiem temperatu-
ry od 0,7 do 0,2 (rys. 125). Składy z mg < 0,2 są
przypisane zielonym strefom reakcyjnych peryfe-
rycznych partii kryształów amfiboli. Zmiany
udziałów Si, Ca oraz Fe3+ są niezależne od mg;
oscylują wokół ich wartości średnich (Si =
5,659±0,083, Ca = 1,928±0,023, Fe3+ = 0,076±0,056

apfu). Związek liniowy z mg > 0,2 wykazują
udziały Al (Al = 2,900 — 0,509 mg, R = —0,506),
Ti (rys. 125, 126) oraz stopnia obsadzenia pozy-
cji A (Σ(Na, K)A = 0,993 — 0,189 mg, R =
—0,587). Przy braku związku Si (AlIV) vs. mg ob-
serwowana dodatnia oraz ujemna korelacja
wskaźnika mg z Ti oraz AlVI (rys. 126) wynika
zapewne z podstawień: Ti4+ + AlIV ⇔ AlVI + Si lub
Ti4+ + O2— ⇔ AlVI + OH—. Zatem spadek udziału Ti
w pozycji C przy spadku temperatury jest kom-
pensowany wzrostem udziału AlVI. Ponadto, jak
wykazano wcześniej, spadkowi mg towarzyszy ob-
niżenie udziału wakancji w pozycji A. Jest to
związane ze wzrostem udziału KA (rys. 126), któ-
ry wykazuje silny, ujemny związek z mg, przy
oscylacji udziałów NaA wokół wartości średniej
(NaA = 0,581±0,039 apfu). Dla przedziału zmian
wskaźnika 0,2 < mg < 0,8 w sillach cieszynitów
teralitowych udziały Ti są większe od 0,5 apfu,
co pozwala zaklasyfikować je do szeregu kaersu-
tyt-ferrokaersutyt, ich spadkowi zaś towarzyszą
wzrosty udziałów AlVI oraz KA.

Od przedstawionego wcześniej schematu
zmian składu amfiboli wewnętrznych partii silli
cieszynitów teralitowych odbiega chemizm mikro-
litów stref przechłodzenia (rys. 125, tabela 31).
Wykazują one w stosunku do nich podwyższony
udział Si (Siśred. = 5,856±0,100), obniżony udział Ca
(Caśred. = 1,831±0,040) oraz Al (Alśred. = 2,428±0,108).
Istotne znaczenie w interpretacji genezy mikroli-
tów ma podwyższenie ich średniego udziału NaB

— od wartości 0,073±0,022 do 0,169±0,040 apfu, dość
duże rozproszenie punktów projekcyjnych ich
analiz, głównie dla Al i Ti (rys. 125), oraz plami-
sta budowa. Dane te wskazują zatem na reak-
cyjną genezę mikrolitów; są one produktem amfi-
bolizacji piroksenowych mikrolitów stref prze-
chłodzenia.

O ile zmiany udziałów molowych kationów
amfiboli z mg > 0,2 są regularne, o tyle punkty
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Rys. 123. Zależności 0,5 Zr + NaB vs. CaB + 0,5 (Fe, Mn,
Mg)2+. Mimo dużego rozproszenia punktów projekcyjnych,
relacja Ti4+ vs. Zr4+ może sugerować podstawienie Ti4+ ⇔
Zr4+, co implikuje następujący sumaryczny mechanizm wbu-
dowywania Zr w strukturę amfiboli: 0,5 (Zr4+ + Ti4+) + NaB
= CaB + 0,5 (Fe, Mn, Mg)2+
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Rys. 124a. Amfibole ze stref przechłodzenia silli o plamistej budowie, wykazujące stosunkowo mały przedział zmian składu
(ferrokaersutyty/ferropargasyty) (BSE); b. Kryształ ferrokaersutytu z żyły syenitu z Puńcowa, którego zmiany składu opisuje
model C, mający 15 µm obwódkę hastingsytu. Dane analityczne do profilu A-A zamieszczono w tabeli 33, rys. 131 (BSE); c, d.
Kryształy Ca-amfiboli z różnych poziomów silli cieszynitów teralitowych mają zielone strefy reakcyjne o składzie hastingsytu
(Hast), obecne w ich zewnętrznych (c) i wewnętrznych partiach (d) (BSE); e. Igiełkowy kryształ ferrokaersutytu w syenicie
nefelinowym z epitaksjalnie narastającym kryształem NaCa-amfibolu o składzie taramitu (gwiazdka), charakteryzującym się
dużą zawartością cyrkonu, dochodzącą do 6 %wag. ZrO2 (BSE); f, g. Kryształy kaersutytu, dla których porównano składy ha-
stingsytów tworzących obwódki wzrostowe (g — profil A-A), oraz zielone strefy reakcyjne (f — profil B-B). Profile obwódek ha-
stingsytu A-A i B-B zestawiono na rys. 133 (BSE); h. Kryształ ferrokaersutytu ze strefami reakcyjnymi wykazującymi
wewnętrzną niejednorodność. Otrzymany profil liniowy A-A (rys. 134) wyraźnie wskazuje na dwuetapowość procesu reakcji
z późnymi stopami interstycjalnymi (BSE)

17 — Ewolucja...



projekcyjne ich analiz dla mg < 0,2 charaktery-
zują się wyraźnym rozproszeniem (rys. 125). Do-
tyczy to głównie udziałów Si, Al, Ca, Fe oraz Ti.
Reprezentują one składy zielonych, nieregular-
nych obwódek reakcyjnych rozwijających się za-
równo w peryferycznych, jak i wewnętrznych ich
partiach, powiązanych z systemem mikroszczelin.
Strefy te obserwowane były w całym profilu silli;
podobnie jak w przypadku mikrolitów stref prze-
chłodzenia, ich geneza wiąże się z reakcją krysz-
tałów kaersutytu z resztkowymi stopami intersty-
cjalnymi. Składy stref reakcyjnych wykazują pod-
wyższenie udziałów Si (Siśred. = 5,934±0,174) oraz
Fe3+ (Fe3+

śred. = 0,420±0,284), obniżenie Al (Alśred. =
2,391±0,303), Ca (Caśred. = 1,845±0,104) i Ti (Tiśred. =

0,243±0,198), co pozwala sklasyfikować je jako po-
tasowe hastingsyty.

Analiza profili liniowych amfiboli szeregu ka-
ersutyt-ferrokaersutyt, ich przekroi prostopad-
łych do osi Z, dla różnych poziomów silli cieszy-
nitów teralitowych umożliwiła ustalenie dwóch
modeli tempa zmian wskaźnika mg w trakcie ich
wzrostu. Aby móc porównywać profile, normali-
zowano ich długość od środka do brzegu krysz-
tału w przedziale 0—1. Wyróżnione modele pre-
zentuje rys. 127. Model (A) opisuje ewolucję
amfiboli cieszynitów maficznych brzeżnych partii
silli, których wskaźnik barwy M > 60, natomiast
model (B) — ewolucję amfiboli średnio- i grubo-
ziarnistych cieszynitów teralitowych stref cen-
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Tabela 31. Skład chemiczny amfiboli występujących w strefie przechłodzenia
silli cieszynitów teralitowych [%wag.]

Kaersu-
tyt

Parga-
syt Ferrokaersutyt Ferropargasyt

SiO2 36,25 38,46 38,46 38,48 38,44 38,79 38,85 39,13
TiO2 6,16 3,89 4,99 5,09 4,58 4,36 3,19 4,08
Al2O3 14,82 14,19 13,49 13,78 13,60 13,37 14,24 12,72
Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,00 0,07 0,04 0,00 0,00
MnO 0,27 0,25 0,34 0,24 0,30 0,27 0,19 0,28
FeO* 16,28 15,98 16,96 17,32 18,20 16,86 16,91 17,44
MgO 8,92 8,96 8,67 8,25 7,86 8,89 8,80 8,86
CaO 11,45 11,14 11,26 10,64 11,25 11,21 11,38 11,46
Na2O 2,64 2,74 2,61 2,67 2,24 2,52 2,24 2,48
K2O 1,59 1,55 1,39 1,91 1,99 1,92 2,16 1,63

Total 98,39 97,17 98,18 98,38 98,53 98,23 97,96 98,07

TSi 5,512 5,879 5,847 5,848 5,869 5,902 5,911 5,969
TAl 2,488 2,121 2,153 2,152 2,131 2,098 2,089 2,031

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,168 0,435 0,264 0,317 0,315 0,300 0,464 0,256
CTi 0,705 0,447 0,571 0,582 0,526 0,499 0,365 0,486
CCr 0,001 0,001 0,001 0,000 0,008 0,004 0,000 0,000
CFe3+ 0,093 0,028 0,040 0,049 0,025 0,024 0,106 0,043
CMg 2,022 2,042 1,965 1,869 1,789 2,017 1,996 2,015
CFe2+ 1,977 2,015 2,116 2,152 2,298 2,121 2,046 2,182
CMn 0,035 0,032 0,044 0,031 0,038 0,035 0,024 0,036

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,865 1,824 1,834 1,732 1,840 1,827 1,855 1,873
BNa 0,135 0,176 0,166 0,268 0,160 0,173 0,145 0,127

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,644 0,636 0,603 0,519 0,502 0,571 0,516 0,607
AK 0,308 0,302 0,270 0,370 0,388 0,373 0,419 0,317

Suma A 0,952 0,939 0,873 0,890 0,890 0,944 0,935 0,924

mg** 0,506 0,503 0,481 0,465 0,438 0,487 0,494 0,480

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



tralnych partii silli (40 < M < 60). Modele te
różnią się wartościami stosunku ∆mg/∆odlnorm,
a co za tym idzie — zakresem podstawienia Mg
⇔ (Fe2+, Mn2+). Amfibole występujące w peryfe-
rycznych, stropowych i spągowych partiach silli

charakteryzuje homogeniczny skład kaersutytów
z mg zmieniającym się w przedziale 0,7—0,4.
Składy ferrokaersutytowe albo nie są notowane
w tej części profilu, albo stanowią wąskie obwód-
ki o szerokości ok. 0,1 normalizowanego wymia-
ru poprzecznego ziaren amfiboli.

Typowy przykład tempa zmian składu amfiboli
typu A ilustruje rys. 128. Analizowane ziarno
amfibolu, izometryczne w przekroju prosto-
padłym do osi Z, miało wymiar 1,3 mm, przy sze-
rokości obwódki ferrokaersutytu ok. 100 µm (mg
< 0,5 dla odległości większej od 550 µm). Rdzeń
badanego kryształu o wymiarze ∼700 µm nie
wykazywał istotnych zmian udziału kationów, na-
tomiast w jego zewnętrznej strefie o szerokości
ok. 300 µm udział Mg spadł o ok. 1,3 apfu, re-
kompensowany głównie wzrostem udziału Fe2+.
Istotniejsze zmiany udziałów molowych tej strefy,
nieprzekraczające 0,2 apfu, dotyczą Si, AlIV oraz
AlVI. Spadkowi Si towarzyszy wzrost obu form Al
w proporcji 1 : 1. Ponieważ Ti oraz Fe3+ nie wy-
kazują istotnych kierunkowych zmian (Ti =
0,573±0,012, Fe3+ = 0,067±0,038), wzrost udziału Al
w zewnętrznej strefie badanego kryształu należy
wiązać z podstawieniem odnoszącym się do mole-
kuły CaTs. Pozycja A wykazuje wysoki stopień
obsadzenia (0,86±0,03 apfu) przy relacji Na > K
(NaA/KA = 1,71±0,15).
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Rys. 125. Zmiany udziałów molowych kationów w funkcji
wskaźnika mg, gdzie wyraźnie widoczna jest odmienność
składów amfiboli stref przechłodzenia oraz zielonych stref
reakcyjnych, w przypadku których mg < 0,2

Rys. 126. Relacje wskaźnik mg vs. (AlIV, AlVI, Ti, KA); ujem-
na korelacja mg z Ti i AlVI wynika z podstawienia: Ti4+ +
AlIV ⇔ AlVI + Si (lub Ti4+ + O2— ⇔ AlVI + OH—), zatem spadek
udziału Ti w pozycji C jest kompensowany wzrostem AlVI

Rys. 127. Modele tempa zmian wskaźnika mg Ca-amfiboli
z różnych poziomów silli cieszynitów teralitowych (odległość
środek — brzeg kryształu normalizowano do jedności, korzy-
stając z danych analitycznych dla mikrosondowych profili li-
niowych)

17*



Amfibole występujące w centralnych partiach
silli, w średnio- i gruboziarnistych odmianach
cieszynitów teralitowych, wykazują bardzo szero-
ki zakres zmian wskaźnika mg, mieszczący się
w przedziale 0,7—0,15. Największe zmiany sto-
sunku ∆mg/∆odlnorm występują w zewnętrznych
obwódkach o szerokości nieprzekraczającej 0,2
odległości środek — brzeg kryształu. Przykładem

liniowych zmian składu amfiboli z centrum silli
cieszynitów teralitowych (model B) jest profil
z rys. 129, uzupełniony wynikami wybranych
analiz punktowych (tabela 32). Szerokość anali-
zowanego kryształu wynosiła 3,2 mm, jego homo-
geniczne jądro miało rozmiar ok. 1600 µm, istot-
ne zmiany składu zaś wystąpiły w zewnętrznej
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Rys. 128. Typowy przykład profilu liniowego Ca-amfibolu
charakteryzującego się tempem zmian składu typu A

Rys. 129. Przykład profilu liniowego Ca-amfibolu wystę-
pującego w centralnych partiach silli cieszynitów teralito-
wych, charakteryzującego się tempem zmian składu typu B

Rys. 131. Profil liniowy ferrokaersutytu z 15 µm obwódką
hastingsytu, pochodzącego z syenitu nefelinowego z Puńco-
wa. Największe zmiany ich składu były notowane w ze-
wnętrznych obwódkach, których wymiar nie przekraczał
100 µm

Rys. 130. Zmiany udziałów głównych kationów w funkcji
wskaźnika mg charakterystyczne dla Ca-amfiboli wystę-
pujących w żyłach syenitów, w przypadku których tempo
zmian składu jest opisane modelem C



strefie o szerokości 800 µm. Kryształ ten wyka-
zuje ekstremalne zmiany udziału Mg — od 2,85
apfu do 0,26 apfu; w przedziale od ok. 1200 µm
do brzegu kryształu (rys. 129) ma on skład ferro-
kaersutytu (tabela 32). W stosunku do zmian
opisanych modelem A w analizowanym profilu
widzimy wzrost stopnia obsadzenia pozycji A
w przedziale 0,84—0,99 apfu. Towarzyszy temu
wyraźny wzrost udziału KA przy niewielkich
zmianach NaA, co powoduje, że stosunek NaA/KA

spada od wartości 1,80 do 1,20. Ponieważ udział
KA w kaersutycie ma bezpośredni związek z jego
aktywnością w stopie, możemy wnioskować, iż

aktywność potasu systematycznie rosła, osiąga-
jąc wartości porównywalne z Na. Obserwowane
w omawianym profilu przeciwstawne trendy za-
chowania się udziałów Ti oraz AlVI były już zin-
terpretowane wcześniej jako efekt podstawień:
Ti4+ + AlIV ⇔ AlVI + Si (lub Ti4+ + O2— ⇔ AlVI +
OH—).

Trzeci model ewolucji składu amfiboli (rys.
127, model C) stwierdzono w żyłach syenitu nefe-
linowego. Również i dla tych amfiboli najistot-
niejsze zmiany ich składu wiążą się ze wskaźni-
kiem mg, którego spadek (∆mg ≅ 0,4 apfu) ma
wartość pośrednią w stosunku do modelu A
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Tabela 32. Dane do profilu liniowego Ca-amfibolu występującego w centralnych partiach silli
cieszynitów teralitowych [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odległość [µm]

0 228 543 843 1 014 1 157 1 314 1 428 1 571 1 628

SiO2 38,35 37,86 37,53 37,81 36,92 36,78 36,50 35,64 35,38 35,97
TiO2 5,58 5,69 5,62 5,52 5,22 5,21 5,03 4,34 3,96 4,22
Al2O3 14,44 14,76 14,70 14,84 15,27 15,47 15,73 14,69 14,20 12,35
Cr2O3 0,02 0,04 0,00 0,02 0,06 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00
MnO 0,22 0,19 0,16 0,17 0,19 0,25 0,31 0,43 0,56 0,62
FeO* 10,68 10,64 11,30 11,71 15,02 14,95 17,42 23,90 26,14 28,87
MgO 12,95 12,73 12,44 11,82 9,45 9,49 7,81 3,62 2,16 1,07
CaO 12,15 12,16 12,14 12,09 11,88 11,85 11,88 11,32 11,13 10,79
Na2O 2,18 2,17 2,09 2,16 2,14 2,15 2,21 2,01 2,05 2,09
K2O 1,66 1,66 1,60 1,63 1,61 1,65 1,65 1,93 1,93 2,17

Total 98,23 97,90 97,58 97,77 97,76 97,81 98,54 97,88 97,54 98,15

TSi 5,666 5,618 5,594 5,648 5,601 5,573 5,563 5,653 5,701 5,848
TAl 2,334 2,382 2,406 2,352 2,399 2,427 2,437 2,347 2,299 2,152

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,180 0,200 0,177 0,261 0,330 0,335 0,389 0,399 0,398 0,214
CTi 0,620 0,635 0,630 0,620 0,596 0,594 0,577 0,518 0,480 0,516
CCr 0,002 0,005 0,000 0,002 0,007 0,001 0,000 0,000 0,004 0,000
CFe3+ 0,131 0,103 0,182 0,042 0,068 0,105 0,041 0,057 0,056 0,039
CMg 2,852 2,816 2,765 2,632 2,137 2,144 1,775 0,856 0,519 0,259
CFe2+ 1,188 1,217 1,226 1,421 1,837 1,789 2,179 3,113 3,466 3,886
CMn 0,028 0,023 0,020 0,022 0,024 0,032 0,040 0,058 0,076 0,085

Suma C 5,001 4,999 5,000 5,000 4,999 5,000 5,001 5,001 4,999 4,999

BCa 1,923 1,933 1,939 1,935 1,931 1,924 1,940 1,924 1,921 1,879
BNa 0,077 0,067 0,061 0,065 0,069 0,076 0,060 0,076 0,079 0,121

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,547 0,556 0,543 0,560 0,560 0,555 0,593 0,542 0,562 0,537
AK 0,312 0,314 0,304 0,311 0,312 0,319 0,321 0,390 0,397 0,450

Suma A 0,860 0,871 0,847 0,871 0,872 0,874 0,914 0,932 0,959 0,987

mg** 0,706 0,698 0,693 0,649 0,538 0,545 0,449 0,216 0,130 0,062

Objaśnienia: an. 1—6 — kaersutyt, an. 7, 8 oraz an. 10 — ferrokaersutyt, an. 9 — ferropargasyt.
** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



(∆mg ≅ 0,3) oraz B (∆mg ≅ 0,55). W stopach
syenitowych, będących produktem frakcjonalnej
krystalizacji Ca-piroksenów, kaersutytów (model
A) oraz plagioklazów, wskaźnik mg amfiboli
zmienia się w przedziale 0,4—0,02, dlatego ferro-
kaersutyty są dominującą odmianą Ca-amfiboli
tych skał. Ewolucję ich składów prezentuje rys.
130. W stosunku do ewolucji składu kaersutytów
z cieszynitów widzimy tu istotne zmiany. Dla
wartości mg ≅ 0,35 występuje punkt przegięcia
zależności mg vs. Si, AlIV, AlVI; udziały molowe Si
rosną, natomiast udziały obu form Al maleją,
przy spadku wartości mg w przedziale 0,35—0,0.
Również niewielki spadek wykazuje CaB (do ok.

1,8 apfu) dla mg < 0,05; towarzyszy temu wy-
raźny wzrost Fe3+ — do 0,4 apfu — oraz spadek
udziału Ti4+ poniżej wartości granicznej 0,5 apfu,
wymaganej dla roztworu stałego kaersutyt-ferro-
kaersutyt. Obserwuje się także wyraźny wzrost
udziału Mn — do 0,13 apfu, podwyższający udział
wektora wymiany MnMg—1 (Mn = 0,112 — 0,183
mg, R = —0,891) oraz kontynuację tendencji
w sposobie obsadzenia pozycji A (NaA/KA =
1,19). Zatem dla mg < 0,05, przy wyraźnym
spadku udziałów AlIV, AlVI oraz Ti, istotne w ewo-
lucji składu badanych amfiboli staje się podsta-
wienie związane z wektorem Fe-tk (AlIVFe3+Si—1

Mg—1). Następuje płynne przejście składu amfiboli
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Tabela 33. Liniowy profil kryształu ferrokaersutytu o wymiarze poprzecznym 0,5 mm z 15 µm obwódką wzro-
stową hastingsytu, pochodzący z syenitu nefelinowego z Puńcowa [%wag.]

Odległość [µm]

0 113 143 167 185 200 210 217 223 237 243 250

ferrokaersutyt hastingsyt

SiO2 36,17 36,31 36,16 36,18 36,02 36,00 35,74 35,93 36,29 36,06 37,51 36,23
TiO2 4,75 4,66 4,61 4,65 4,48 4,44 4,35 4,27 4,49 4,26 3,40 2,92
Al2O3 14,84 14,44 14,52 14,31 14,36 14,18 13,91 13,64 13,00 12,34 9,84 11,28
Cr2O3 0,01 0,00 0,02 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MnO 0,28 0,38 0,56 0,44 0,40 0,71 0,36 0,35 0,43 0,61 0,83 0,85
FeO* 19,66 20,76 21,45 22,21 23,64 23,96 24,36 25,51 26,16 28,53 31,28 30,92
MgO 6,38 5,82 5,34 4,73 4,14 3,84 3,63 3,06 2,65 1,34 0,45 0,30
CaO 11,43 11,46 11,36 11,32 11,35 11,39 11,21 11,28 11,13 10,96 10,17 10,19
Na2O 2,24 2,18 2,03 2,01 2,04 2,01 1,95 1,92 1,96 2,05 2,51 2,34
K2O 1,73 1,79 1,81 1,84 1,86 1,84 1,87 2,01 2,01 2,04 1,91 2,05

Total 97,52 97,78 97,86 97,71 98,32 98,36 97,40 97,99 98,12 98,20 97,89 97,09

TSi 5,634 5,674 5,655 5,698 5,668 5,679 5,700 5,736 5,811 5,846 6,157 5,981
TAl 2,366 2,326 2,345 2,302 2,332 2,321 2,300 2,264 2,189 2,154 1,843 2,019

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,358 0,333 0,331 0,353 0,331 0,316 0,315 0,304 0,265 0,204 0,061 0,176
CTi 0,556 0,548 0,543 0,551 0,531 0,527 0,522 0,513 0,541 0,520 0,419 0,363
CCr 0,001 0,000 0,003 0,002 0,004 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CFe3+ 0,061 0,042 0,142 0,045 0,113 0,116 0,123 0,071 0,004 0,038 0,168 0,329
CMg 1,482 1,356 1,245 1,110 0,971 0,903 0,863 0,728 0,633 0,324 0,110 0,074
CFe2+ 2,499 2,671 2,663 2,880 2,997 3,044 3,126 3,335 3,499 3,830 4,126 3,940
CMn 0,037 0,050 0,074 0,058 0,054 0,094 0,048 0,047 0,058 0,084 0,116 0,119

Suma C 4,994 5,000 5,001 4,999 5,001 5,000 4,999 4,998 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,907 1,919 1,903 1,910 1,913 1,925 1,916 1,930 1,910 1,904 1,788 1,803
BNa 0,093 0,081 0,097 0,090 0,087 0,075 0,084 0,070 0,090 0,096 0,212 0,197

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,583 0,579 0,518 0,522 0,536 0,540 0,519 0,524 0,518 0,548 0,586 0,551
AK 0,343 0,357 0,362 0,369 0,374 0,370 0,381 0,410 0,410 0,421 0,400 0,432

Suma A 0,926 0,936 0,880 0,891 0,910 0,910 0,900 0,934 0,928 0,969 0,986 0,983

mg** 0,372 0,337 0,319 0,278 0,245 0,229 0,216 0,179 0,153 0,078 0,026 0,018

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



od ferrokaersutytu do hastingsytu. Przykładem
zaprezentowanej ewolucji składu (rys. 124b)
może być liniowy profil kryształu amfibolu o wy-
miarze poprzecznym 0,5 mm z 15 µm obwódką
wzrostową hastingsytu, pochodzący z syenitu ne-
felinowego z Puńcowa (rys. 131, tabela 33). Ana-
logicznie do skał cieszynitowych, największe
zmiany składu amfiboli w żyłach syenitowych
były notowane w ich zewnętrznych obwódkach,
których wymiar na ogół nie przekraczał 100 µm.

Obecność samodzielnych, zielonych ziaren
Ca-amfiboli o składzie hastingsytu w syenitach
stwierdzano rzadko (tabeli 34). Udział Mg w po-

zycji C spada w nich do najniższych wartości
(Mg = 0,101±0,070) notowanych w badanych
Ca-amfibolach przy Fe2+ rosnącym do 3,682±0,122

(mg = 0,018±0,004) oraz Si osiągającym średni
udział 6,107±0,114 apfu. Następuje wyraźny spadek
glinu oraz tytanu; udział AlIV obniża się do
1,893±0,114 apfu, AlVI — do wartości poniżej 0,2
apfu, a Ti — do 0,075±0,030 apfu. W amfibolach
tych zanotowano dość wysokie udziały Mn (do
1,8 %wag.), które korelowały ujemnie z NaB.
Wraz ze spadkiem udziału CaB stwierdzono
wzrost Fe3+ oraz NaA; dla NaB ≅ 0,2 apfu nastę-
puje zmiana w relacji kationów obsadzających
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Tabela 34. Zakres składu indywidualnych ziaren hastingsytu obecnych w żyłach sy-
enitu drobnoziarnistego [%wag.]

SiO2 37,47 36,56 37,46 35,99 37,11 37,45 37,24 37,73 38,49
TiO2 0,54 0,76 0,68 1,09 1,13 1,02 0,24 0,47 0,45
ZrO2 0,05 0,22 0,17 0,38 0,00 0,00 0,77 0,15 0,09
Al2O3 9,60 10,47 10,23 11,25 10,91 10,88 10,15 9,54 9,57
Cr2O3 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00
MnO 1,76 1,50 0,94 1,26 0,56 0,59 0,61 0,96 0,88
FeO* 32,61 32,79 32,95 32,31 33,12 33,00 33,56 34,42 33,89
MgO 0,27 0,34 0,29 0,35 0,67 0,66 0,28 0,10 0,11
NiO 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CaO 10,75 10,39 10,16 9,96 9,41 9,30 8,85 8,74 8,61
Na2O 1,48 1,99 2,21 2,04 2,75 3,03 3,17 3,32 3,47
K2O 2,84 2,49 2,31 2,79 2,16 2,01 1,97 1,78 1,76

Total 97,37 97,55 97,40 97,41 97,82 97,95 96,85 97,22 97,32

TSi 6,215 6,030 6,172 5,933 6,032 6,078 6,146 6,196 6,302
TAl 1,785 1,970 1,828 2,067 1,968 1,922 1,854 1,804 1,698

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,092 0,066 0,158 0,119 0,122 0,158 0,120 0,042 0,148
CTi 0,068 0,094 0,085 0,135 0,138 0,125 0,029 0,058 0,055
CZr 0,004 0,018 0,014 0,031 0,000 0,000 0,062 0,012 0,008
CCr 0,002 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,004 0,000
CFe3+ 0,641 0,829 0,682 0,844 0,958 0,892 0,970 1,085 0,915
CMg 0,006 0,084 0,072 0,086 0,162 0,158 0,069 0,024 0,026
CFe2+ 3,881 3,694 3,858 3,609 3,544 3,586 3,662 3,642 3,725
CMn 0,247 0,210 0,131 0,176 0,077 0,081 0,085 0,133 0,123
CNi 0,000 0,005 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,910 1,835 1,793 1,759 1,639 1,617 1,565 1,538 1,510
BNa 0,090 0,165 0,207 0,241 0,361 0,383 0,435 0,462 0,490

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,387 0,471 0,500 0,411 0,505 0,572 0,578 0,595 0,611
AK 0,601 0,524 0,486 0,587 0,448 0,417 0,414 0,372 0,368

Suma A 0,988 0,996 0,986 0,998 0,953 0,988 0,992 0,967 0,979

mg** 0,017 0,022 0,018 0,023 0,044 0,042 0,018 0,007 0,007

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



pozycję A z KA > NaA na odwrotną. Ponadto za-
obserwowano słabo wyrażającą się tendencję
wzrostu udziału Zr przy wzroście NaB, tak więc
pojedyncze ziarna hastingsytu wykazują wyraźną
tendencję ewolucji ich składu w kierunku NaCa-
oraz Na-odmian amfiboli.

Z przytoczonych danych wynika, że w cieszyni-
tach melanokratycznych (maficznych) dominują

składy kaersutytowe, natomiast w cieszynitach
mezokratycznych składy amfiboli ewolucją od ka-
ersutytu do ferrokaersutytu oraz hastingsytu.
Leukokratyczne żyły syenitu nefelinowego zawie-
rają kryształy ferrokaersutytu ewoluującego do
hastingsytu; wydaje się również bardzo prawdopo-
dobna ich dalsza ewolucja w kierunku NaCa- oraz
Na-amfiboli, której krótki odcinek także został
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Tabela 35. Skład chemiczny niewielkich kryształów sodowo-wapniowych amfiboli
występujących w syenitach nefelinowych wykazujących ewolucję składu od hastingsy-
tu do katoforytu, taramitu. W kryształach tych obserwowano dużą koncentrację cyr-
konu, dochodzącą do 6% ZrO2 [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 36,60 37,15 37,43 36,48 36,45 39,01 37,02 36,87 38,37
TiO2 2,62 2,59 1,96 2,63 2,04 0,99 0,42 0,24 1,05
ZrO2 0,95 1,44 1,83 2,18 3,49 3,83 2,90 4,99 5,94
Al2O3 9,76 9,58 9,53 9,84 9,60 7,29 9,19 8,68 7,71
Cr2O3 0,02 0,00 0,00 0,04 0,04 0,05 0,00 0,03 0,02
MnO 1,01 1,02 1,05 1,09 0,93 2,41 1,96 2,46 2,13
FeO* 29,62 29,41 28,83 28,88 26,59 29,17 31,52 29,51 27,79
MgO 1,32 1,26 1,73 1,50 2,29 0,74 0,18 0,03 1,28
NiO 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CaO 9,73 9,79 9,76 9,57 9,07 6,76 7,93 7,09 6,01
Na2O 2,81 2,82 2,96 2,97 3,06 4,15 3,79 4,06 4,63
K2O 1,68 1,73 1,73 1,75 1,80 1,64 1,74 1,71 1,76
F 0,29 0,30 0,31 0,20 0,16 0,14 0,30 0,30 0,11

Total 96,41 97,09 97,15 97,16 95,53 96,16 96,94 95,96 96,80

TSi 6,089 6,157 6,190 6,042 6,117 6,520 6,180 6,262 6,386
TAl 1,911 1,843 1,810 1,921 1,883 1,435 1,807 1,738 1,512
TTi 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,045 0,012 0,000 0,101

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,999 8,000 7,999

CAl 0,003 0,029 0,047 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000
CTi 0,328 0,323 0,244 0,292 0,257 0,080 0,040 0,030 0,030
CZr 0,077 0,116 0,148 0,176 0,285 0,312 0,236 0,413 0,482
CCr 0,002 0,000 0,000 0,005 0,005 0,007 0,000 0,004 0,002
CFe3+ 0,364 0,184 0,205 0,258 0,135 0,527 0,809 0,556 0,471
CMg 0,326 0,312 0,427 0,370 0,572 0,183 0,046 0,008 0,316
CFe2+ 3,757 3,892 3,782 3,741 3,597 3,549 3,592 3,635 3,397
CMn 0,143 0,143 0,147 0,153 0,133 0,342 0,277 0,354 0,301
CNi 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Suma C 5,000 5,000 5,000 4,999 5,000 5,000 5,000 5,000 4,999

BCa 1,734 1,739 1,730 1,699 1,631 1,210 1,418 1,290 1,071
BNa 0,266 0,261 0,270 0,301 0,369 0,790 0,582 0,710 0,929

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,639 0,646 0,679 0,653 0,626 0,553 0,645 0,626 0,564
AK 0,357 0,366 0,366 0,369 0,386 0,349 0,371 0,370 0,374

Suma A 0,996 1,012 1,045 1,023 1,012 0,902 1,017 0,996 0,938

mg** 0,080 0,074 0,101 0,090 0,137 0,049 0,013 0,002 0,085

Objaśnienia: an. 1—5 — hastingsyt, an. 6 — katoforyt, an. 7—9 — taramit.
** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



udokumentowany. Bardzo rzadko w syenitach ne-
felinowych spotykano igiełkowe kryształy ferroka-
ersutytu (rys. 124e), na których epitaksjalnie na-
rastały niewielkie kryształy sodowo-wapniowych
amfiboli, ewoluujących od hastingsytu do katofo-
rytu, taramitu (tabela 35). W kryształach tych ob-
serwowano dużą koncentrację cyrkonu, docho-
dzącą do 6 %wag. ZrO2. Dalszych etapów ewolucji
składu amfiboli w kierunku arfvedsonitu w sillach
cieszynitów teralitowych nie stwierdzono.

Bardzo charakterystyczną oraz ważną cechą
Ca-amfiboli z silli cieszynitów teralitowych jest
powszechna obecność zielonych, nieregularnych
stref występujących zarówno w partiach zew-
nętrznych, jak i wewnętrznych wcześniej wykry-
stalizowanych kryształów szeregu kaersutyt-fer-
rokaersutyt (rys. 124c, d). Są one charaktery-
styczne dla całego profilu sillu, zarówno
w skałach cieszynitowych, jak i żyłach syenitów
nefelinowych. O obecności tych pierwszych wspo-
mniano już, omawiając ogólną ewolucję składu
amfiboli w sillach cieszynitów teralitowych.

Analizy wykonane w obrębie zielonych, niere-
gularnych stref obecnych w Ca-amfibolach wystę-
pujących w syenitach i cieszynitach nie wykazały
istotnych różnic pod względem składu. W więk-
szości przypadków mają skład hastingsytu; poje-
dyncze analizy wypadają na polu ferropargasytu.
Na podstawie zależności wskaźnika mg vs.
%mol.kat (rys. 132) populację ich analiz można
podzielić na dwa podzbiory. Analizy z mg < 0,07
charakteryzują się podwyższonymi udziałami Fe3+

oraz wyraźnie obniżonymi Ti. Zatem ich składy
są analogiczne do składów samodzielnych ziaren
hastingsytu z żył syenitu (tabela 34). Dla mg >
0,07 relacje Fe3+ vs. Ti zmieniają się stopniowo
na przeciwne, przez relacje pośrednie dla 0,07 <
mg < 0,11. Również i temu podzbiorowi analiz
w ogromnej większości przypisany jest skład ha-
stingsytu; rzadko stwierdzane składy ferroparga-
sytu czy nawet ferrokaersutytu były notowane
tylko w bezpośrednim sąsiedztwie ich ze-
wnętrznych granic. Składy hastingsytów zielo-
nych stref z mg > 0,07 różnią się nieco od
składu hastingsytów obwódek wzrostowych
kryształów ferrokaersutytów w syenitach. Obser-
wuje się w nich wzrostową tendencję udziałów
Fe3+ oraz tendencję spadkową Ti4+. Udziały Si
i AlIV, jak również pozostałych kationów, nie wy-

kazują istotnej korelacji ze zmianami parametru
mg, w przeciwieństwie do tendencji obserwowa-
nych w przypadku ewolucji składu ferrokersuty-
tów w syenitach z obwódkami wzrostowymi ha-
stingsytu (rys. 130). W celu szczegółowego okre-
ślenia genezy zielonych stref wykonano wiele
profili liniowych, porównujących zmiany ich
składu z otaczającym je Ca-amfibolem.

W pierwszej kolejności porównano składy ha-
stingsytów tworzących obwódki wzrostowe ferro-
kaersutytów oraz zielone strefy o nieregularnych,
mocno rozwiniętych granicach zewnętrznych
(rys. 124f, g). W tym celu na dwóch kryształach
kaersutytu występujących obok siebie w średnio-
ziarnistym cieszynicie maficznym stropowej par-
tii sillu Dębowiec IG1 wykonano profile liniowe
o długości ok. 240 µm każdy. Oba kryształy wy-
kazywały analogiczny zakres zmian wskaźnika
mg, opisany modelem A (rys. 127). W pierwszym
z nich zielona, nieregularna strefa rozwinęła się
w zewnętrznych partiach badanego kryształu, na-
tomiast w drugim zielona obwódka hastingsytu
została dobudowana do ściany (111). Aby można
było porównywać tempa zmian udziałów kationów
w funkcji odległości w obu profilach (rys. 133),
ich punkty początkowe znajdowały się wewnątrz
kryształów, w tej samej odległości od granicy zie-
lonych stref o składzie hastingsytu. W przypadku
zewnętrznej obwódki wzrostowej (profil A) przej-
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Rys. 132. Zmiany udziałów głównych kationów w funkcji
wskaźnika mg dla zielonych stref reakcyjnych Ca-amfiboli
cieszynitów i syenitów

18 — Ewolucja...



ście od składu ferrokaersutytu do składu ha-
stingsytu o niskim udziale Ti odbywa się płynnie
przez pośrednie składy ferropargasytu na dystan-
sie ok. 90 µm, przy spadku mg od 0,32 do 0,08.
Odmienne relacje występują w wewnętrznej, zie-
lonej strefie (profil B), gdzie na dystansie ok. 30
µm następuje skokowe bezpośrednie przejście od
ferrokaersutytu (mg = 0,48) do hastingsytu (mg =
0,08) o niskim udziale Ti. Z porównania obu pro-
fili wynika również, że silne sprzężone zmiany
udziałów Mg oraz Fe2+ wyprzedzają zmiany
udziałów Ti, Fe3+ oraz AlIV o dystans ok. 40 µm
(rys. 133). Udziały molowe Fe2+, Fe3+ oraz Ti
w obu analizowanych strefach o składzie ha-
stingsytu osiągają analogiczne wartości, nato-
miast udział Mg w obwódce wzrostowej jest zaw-
sze większy. Z przytoczonego porównania można
wysnuć wniosek, że zielone, wewnętrzne strefy
o mg < 0,07 tworzyły się później niż obwódki
wzrostowe, w wyniku reakcji stopów resztkowych
o składzie syenitu z wcześniej wykrystalizowany-
mi kryształami Ca-amfiboli. Tak więc omawiane
nieregularne, zielone strefy mają charakter obwó-
dek reakcyjnych. Są to jednak obwódki o charak-
terze nieciągłym, występują tylko w pewnych, ze-
wnętrznych partiach kryształów kaersutytu, co
można interpretować wysokim stopniem skrysta-
lizowania (krystaliczności) układu; stop występo-
wał tylko w niewielkich przestrzeniach intersty-
cjalnych, prawdopodobnie często izolowanych od
siebie. Zielone strefy reakcyjne występowały rów-
nież w wewnętrznych partiach Ca-amfiboli, co
oznacza, iż musiały one podlegać kruchym od-
kształceniom (defragmentacji). Taka sytuacja ma
miejsce wówczas, gdy układ magmowy podlega
procesowi dekompresji, a powstający w systemie
gradient ciśnienia wymusza kierunkowe prze-
mieszczanie się stopów resztkowych ku peryfe-
riom sillu. Stopy te, będąc w stanie nierównowagi
z nowym otoczeniem, reagowały z nim, tworząc
omawiane zielone strefy reakcyjne. Kształt profi-
lu zmian udziałów kationów na granicach zielo-
nych stref reakcyjnych sugeruje, iż proces dyfuzji
kationów w subsolidusie mógł doprowadzić do
utworzenia wąskich, ok. 50 µm, stref o składach
odpowiadających drugiemu podzbiorowi analiz
z mg > 0,07, przedstawionych na rys. 132.

Proces reakcji kryształów Ca-amfiboli ze sto-
pami interstycjalnymi mógł być wieloetapowy.

Przykład takiego zjawiska zaobserwowano w sye-
nicie nefelinowym, gdzie w przypadku jednego
z analizowanych ziaren (rys. 124h) jego strefy re-
akcyjne wykazywały wyraźną wewnętrzną niejed-
norodność, dostrzegalną w obrazie BSE. Otrzy-
many profil liniowy (rys. 134) wskazuje na dwu-
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Rys. 133. Profile liniowe kryształów kaersutytów z sillu
Dębowiec IG1, mających obwódki wzrostowe (profil A) oraz
zielone strefy reakcyjne o nieregularnych, mocno rozwinię-
tych granicach zewnętrznych (profil B) o składach ha-
stingsytu

Rys. 134. Profil liniowy ziarna ferrokaersutytu (mg = 0,37)
z syenitu, mającego złożone reakcyjne obwódki wskazujące
na dwuetapowość procesu reakcji ze stopem interstycjal-
nym. Jest to widoczne dla zmian Mg i Ti; ich udziały spadają
odpowiednio do 0,64 i 0,35 apfu w pierwszym etapie oraz do
0,003 i 0,05 apfu w etapie drugim
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Rys. 135a. Ziarna kaersutytu z żyły syenitu gruboziarnistego sillu Boguszowice, podlegające procesowi defragmentacji. Dane
do profilu A-A zawiera tabela 36, rys. 137 (BSE); b. Kryształ ferrokersutytu (Fe-kaer) z żyły syenitu nefelinowego z Puńcowa,
charakteryzujący się obecnością stref reakcyjnych o składach hastingsytu (Hast). Jest on zastępowany również piroksenem
(Hed) o składzie hedenbergit — egiryn-augitu (BSE); c. Sektorowy kryształ kaersutytu z sillu cieszynitu subalkalicznego
z Międzyrzecza (BSE); d. Na sektorowych kryształach amfibolu sillu z Międzyrzecza o składach zmieniających się od kaersu-
tytu do pargasytu (sektor 100) lub ferropargasytu (sektor 111) obserwowano obwódki potasowo-tytanowych arfvedsonitów
(Arfv) (BSE); e. Kryształ NaCa-amfibolu z sillu cieszynitu subalkalicznego z Boguszowic, którego jądro ma skład katoforytu
(Kat), natomiast reakcyjne obwódki — ferrorichterytu (Fe-rich) (BSE); f. Drobne, często igiełkowe kryształy ferrorichterytu
(Fe-rich) o składach obwódek reakcyjnych kryształów katoforytu oraz pojedyncze igły zielonego arfvedsonitu (Arfv) (BSE);
g, h. W ksenolicie z sillu pikrytu z Międzyrzecza, zawierającego duże kryształy Cr-diopsydu (Cr-di) przerastające się ze spine-
lem glinowym (Al-sp) i oliwinem (Ol), obserwowano strefę silnych, wtórnych przeobrażeń (A), zawierającą fragmenty Cr-dio-
psydu, amfibolu o składzie Mg-richterytu (Mg-rich) i Mg-arfvedsonitu. Wśród produktów wtórnych stwierdzono obecność
augit-kosmochlorów (h — strzałka) oraz chromitu (BSE)
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etapowość procesu reakcji stopów resztkowych
z analizowanym kryształem ferrokaersutytu o mg
= 0,37. Jest to najwyraźniej widoczne dla linio-
wych zmian Mg oraz Ti (rys. 134), gdzie ich
udziały spadają odpowiednio do 0,64 apfu i 0,35
apfu w pierwszym etapie oraz do 0,003 apfu
i 0,05 apfu w etapie drugim.

Kolejny przykład reakcji kryształ (Ca-amfibol)
— stop zaobserwowano w sillu cieszynitu teralito-
wego w Boguszowicach, gdzie w brzeżnych (stro-
powych) partiach sillu, w obrębie cieszynitów
maficznych, występowały liczne wyróżniające się
wielkością kryształy amfiboli, występujące u czo-
ła iniekcji żył syenitu. Obrazy BSE kryształów
tych amfiboli (rys. 135a) ujawniły obecność licz-
nych jaśniejszych stref rozłożonych nieregular-
nie w ich wnętrzu lub wykazujących ścisłe
powiązanie z systemem mikroszczelin rozwinię-
tych wzdłuż płaszczyzn łupliwości. Wykonane
profile liniowe pokazują, iż największe zmiany
udziałów molowych kationów powiązanych z ja-
snymi strefami dotyczą Mg oraz Fe2+; na rys.
136a zaprezentowano profil obejmujący całe ziar-
no, natomiast na rys. 136b i c — tylko ich margi-
nalne partie. Otrzymane skokowe symetryczne
zmiany profili udziałów Fe oraz Mg można
wytłumaczyć procesem dyfuzji w subsolidusie,

wywołanym dużym gradientem stężeń na grani-
cy cienkiej warstewki późnego ferrokaersutytu
wypełniającego mikroszczelinę i otaczającej ją
warstwy kaersutytu. W przypadku obecności po-
jedynczej mikroszczeliny otrzymujemy V-kształt-
ny fragment profilu o szerokości ok. 10 µm, nato-
miast obserwowane poszerzenie profili na rys.
136a, b i c wynika zapewne z obecności przy-
najmniej dwóch równoległych mikroszczelin. Na
analizowanym rysunku grubszymi liniami za-
znaczono typowy profil zmian udziałów Fe oraz
Mg, wynikający tylko ze spadku temperatury
stopu.

Innym przykładem złożonej budowy Ca-amfibo-
li z omawianej strefy jest ziarno z rys. 135a, dla
którego wykonano profil A-A (rys. 137, tabela
36). W trakcie wzrostu tego kryształu, przy
spadku temperatury, wartość wskaźnika mg ob-
niżyła się z 0,7 do 0,5 (rys. 137 strzałka; tabela
36, an. 1—6). W drugim etapie jego wzrostu zo-
stała dobudowana zewnętrzna obwódka (tabela
36, an. 7—10) o składzie ferrokaersutytu/ferro-
pargasytu ze wskaźnikiem mg ≅ 0,3. Jednocze-
śnie w profilu A-A, w strefie przed zewnętrzną
obwódką, obserwujemy V-kształtny profil Mg
oraz Fe wywołany procesem dyfuzji w subsolidu-
sie. W porównaniu z profilami z rys. 136, szero-
kość obustronnych stref dyfuzyjnych jest o wiele
większa (ok. 60 µm). Wynika to zapewne ze
znacznie większej grubości warstewki stopu, któ-
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Rys. 136. Typowe profile liniowe Ca-amfiboli z sillu z Bogu-
szowic obejmujące całe ziarno (a) lub tylko ich marginalne
partie (b i c). Otrzymane symetryczne zmiany udziałów Fe
i Mg można wytłumaczyć procesem dyfuzji w subsolidusie,
wywołanym gradientem ich stężeń na granicy cienkiej war-
stewki późnego Ca-amfibolu wypełniającego mikroszczelinę
i otaczającego ją kaersutytu

Rys. 137. Zmiany udziałów Ti, Mg, Fe2+, AlVI, KA w profilu
zdefragmentowanego ziarna Ca-amfibolu z sillu w Boguszo-
wicach



ra wnikała w system mikroszczelin łupliwości.
Przykład ten, ze względu na skład stref reakcyj-
nych (ferropargasyt/ferrokaersutyt), zwraca uwa-
gę na wieloetapowość procesu migracji frakcjono-
wanych stopów ku brzeżnym partiom silli.

Z przedstawionych danych wynika, iż od-
działywanie resztkowych stopów krzemianowych
z wcześniej wykrystalizowanymi Ca-amfibolami
mogło mieć charakter wieloetapowy; skład stref
reakcyjnych kryształów kaersutytu zmienia się
od ferrokaersutytów/ferropargasytów do ha-

stingsytów, katoforytów. Także w tych strefach
obserwowano podwyższone udziały Zr oraz Nb
(tabela 37). Analiza stref reakcyjnych wystę-
pujących w obrębie kryształów ferrokaersutytów
z syenitów pokazała, że sąsiadujące z sobą
w płytce cienkiej ziarna mogą mieć odmienne
składy zielonych obwódek reakcyjnych. Dotyczy
to głównie zarówno udziału Zr, Nb, jak i Na. Nie
stwierdzono ogólniejszych prawidłowości, jedynie
zarejestrowano etapy podwyższonej aktywności
Zr, Nb i Na w stopie. Sytuacja ta może wynikać
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Tabela 36. Dane do profilu liniowego wykonanego na zdefragmentowanym ziarnie kaersutytu,
występującego w żyle syenitu gruboziarnistego z marginalnych partii sillu cieszynitu teralito-
wego w Boguszowicach [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odległość [µm]

21 60 77 84 88 109 125 136 150 155

SiO2 40,50 38,95 37,84 36,69 37,18 38,37 37,24 37,31 37,63 37,33
TiO2 4,46 4,51 4,03 3,83 3,94 5,08 4,19 3,97 4,18 3,43
Al2O3 13,40 14,42 15,20 14,11 13,65 13,44 13,67 13,18 13,64 13,85
Cr2O3 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,09 0,02 0,02
MnO 0,21 0,08 0,31 0,29 0,52 0,28 0,30 0,37 0,16 0,32
FeO* 10,98 13,58 18,12 23,82 23,71 17,32 22,41 22,18 22,06 22,82
MgO 13,05 10,97 7,70 3,95 4,19 8,87 5,42 5,15 5,48 4,82
CaO 11,82 11,59 11,62 10,92 10,87 11,26 11,06 10,83 11,16 10,94
Na2O 2,72 2,71 2,69 2,53 2,52 2,58 2,52 2,43 2,42 2,45
K2O 1,35 1,29 1,37 1,58 1,75 1,65 1,67 1,89 1,71 1,67

Total 98,50 98,10 98,91 97,72 98,33 98,89 98,49 97,40 98,45 97,65

TSi 5,951 5,813 5,740 5,798 5,841 5,800 5,793 5,884 5,851 5,863
TAl 2,049 2,187 2,260 2,202 2,159 2,200 2,207 2,116 2,149 2,137

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,272 0,349 0,456 0,427 0,368 0,193 0,299 0,333 0,350 0,425
CTi 0,493 0,506 0,459 0,455 0,466 0,578 0,491 0,471 0,489 0,406
CCr 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,005 0,000 0,011 0,002 0,002
CFe3+ 0,043 0,090 0,046 0,073 0,083 0,126 0,146 0,046 0,031 0,136
CMg 2,859 2,441 1,740 0,932 0,982 1,999 1,257 1,210 1,269 1,128
CFe2+ 1,306 1,604 2,252 3,075 3,032 2,063 2,768 2,879 2,838 2,861
CMn 0,026 0,010 0,040 0,038 0,070 0,036 0,039 0,049 0,021 0,042

Suma C 4,999 5,000 4,999 5,000 5,001 5,000 5,000 4,999 5,000 5,000

BCa 1,860 1,852 1,889 1,849 1,829 1,823 1,844 1,830 1,859 1,841
BNa 0,140 0,148 0,111 0,151 0,171 0,177 0,156 0,170 0,141 0,159

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,634 0,638 0,679 0,625 0,596 0,578 0,604 0,574 0,588 0,587
AK 0,253 0,245 0,266 0,318 0,350 0,318 0,332 0,380 0,340 0,335

Suma A 0,887 0,883 0,944 0,943 0,947 0,896 0,936 0,953 0,928 0,922

mg** 0,686 0,603 0,436 0,233 0,245 0,492 0,312 0,296 0,309 0,283

Objaśnienia: an. 1 — pargasyt, an. 2 — kaersutyt, an. 3—5 oraz an. 7—10 — ferropargasyt, an. 6 — ferro-
kaersutyt.
** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



z faktu, iż z uwagi na wysoki stopień skrystalizo-
wania układu tylko niektóre fragmenty krysz-
tałów Ca-amfiboli stykały się z resztkowym sto-
pem interstycjalnym, reagując z nim.

W sillach cieszynitów teralitowych udokumen-
towano ewolucję amfiboli od kaersutytu do tara-
mitu/katoforytu, w przypadku piroksenów zaś —
pełny zakres ich możliwych zmian od subkrzemo-

wych diopsydów do egirynów. Dlaczego zatem
amfibole w tych sillach nie wykazują dalszej ewo-
lucji w kierunku Na-amfiboli. Okazuje się, iż wie-
le kryształów ferrokersutytu (rys. 135b) z żył sy-
enitu nefelinowego z Puńcowa, wykazującego
obecność stref reakcyjnych o składach hastingsy-
tu, przerasta się czy też zawiera epitaksjalne na-
rosty kryształów annitu. Jednocześnie obserwuje
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Tabela 37. Zakres zmian składu reakcyjnych obwódek amfiboli występujących w sil-
lach cieszynitów teralitowych, często wykazujących podwyższone udziały Nb oraz Zr
[%wag.]

Ferropargasyt Katoforyt Hastingsyt

SiO2 35,70 35,31 39,01 39,50 36,48 36,45 37,60 36,60 37,13
TiO2 3,89 3,80 0,99 0,77 2,63 2,04 2,73 2,62 1,96
ZrO2 0,10 0,07 3,83 1,08 2,18 3,49 1,58 0,95 1,83
Al2O3 12,56 12,90 7,29 7,08 9,84 9,60 9,21 9,76 9,53
Cr2O3 0,01 0,00 0,05 0,01 0,04 0,04 0,02 0,02 0,00
Nb2O3 0,11 0,15 0,26 0,45 0,45 0,49 0,62 0,79 0,96
MnO 0,65 0,65 2,41 2,07 1,09 0,93 1,19 1,01 1,05
FeO* 26,02 26,40 29,17 31,18 28,88 26,59 28,00 29,62 28,83
MgO 2,48 2,26 0,74 0,86 1,50 2,29 2,23 1,32 1,73
NiO 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,07 0,00 0,00
CaO 10,90 11,10 6,76 8,32 9,57 9,07 9,76 9,73 9,76
Na2O 1,88 1,87 4,15 3,48 2,97 3,06 3,02 2,81 2,96
K2O 2,03 2,18 1,64 1,64 1,75 1,80 1,68 1,68 1,73
F 0,24 0,03 0,10 0,14 0,20 0,16 0,26 0,29 0,31

Total 96,59 96,76 96,38 96,57 97,60 96,01 97,97 97,21 97,80

TSi 5,833 5,775 6,514 6,560 6,030 6,096 6,152 6,061 6,130
TAl 2,167 2,225 1,432 1,384 1,916 1,892 1,773 1,903 1,854
TTi 0,000 0,000 0,054 0,056 0,054 0,012 0,075 0,036 0,016

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,249 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CTi 0,479 0,470 0,075 0,043 0,275 0,247 0,264 0,292 0,223
CZr 0,010 0,010 0,307 0,089 0,179 0,289 0,130 0,080 0,150
CCr 0,002 0,000 0,007 0,002 0,005 0,005 0,002 0,002 0,000
CNb 0,010 0,010 0,020 0,030 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070
CFe3+ 0,070 0,038 0,495 0,602 0,202 0,067 0,105 0,270 0,131
CMg 0,604 0,550 0,183 0,211 0,370 0,570 0,544 0,325 0,427
CFe2+ 3,486 3,572 3,577 3,727 3,791 3,652 3,727 3,832 3,849
CMn 0,090 0,090 0,336 0,296 0,149 0,130 0,169 0,139 0,150
CNi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,909 1,944 1,208 1,480 1,695 1,625 1,711 1,727 1,727
BNa 0,091 0,056 0,792 0,520 0,305 0,375 0,289 0,273 0,273

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,505 0,538 0,550 0,599 0,648 0,617 0,669 0,627 0,675
AK 0,424 0,456 0,349 0,348 0,369 0,385 0,350 0,355 0,365

Suma A 0,929 0,994 0,900 0,948 1,016 1,002 1,019 0,982 1,040

mg** 0,148 0,134 0,049 0,054 0,089 0,135 0,127 0,078 0,100

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



się reakcyjne zastępowanie złóżonych kryształów
ferrokaersutytów piroksenem (rys. 135b), dla
którego parametr klasyfikacyjny J/(J + Q) jest
bliski wartości 0,2 lub ją przekracza, co oznacza
skład egiryn-augitu. Można to wyjaśnić nastę-
pująco. Proces dekompresji prowadził do utraty
składników lotnych stopu, dlatego dalsza krysta-
lizacja amfiboli mogła być niemożliwa. Z kolei
obecność kryształów annitu wskazuje, że
w resztkowym stopie magmowym, ze względu na
wysoką w nim aktywność potasu, zamiast amfi-
bolu fazą stabilną staje się K-mika.

Zakres zmian składu Ca-amfiboli w sillach cie-
szynitów teralitowych został podsumowany na
rys. 138, gdzie pokazano zmienność udziałów Si,
Al oraz Ti w funkcji wskaźnika mg dla skał cie-
szynitowych i żył syenitów nefelinowych. W głów-
nym etapie konsolidacji silli krystalizował kaer-
sutyt o wskaźniku mg (0,7—0,3); końcowi tego
etapu odpowiada punkt przegięcia dla zależności
Si (Al) vs. mg. W drugim etapie omawianego pro-
cesu wzrostowi aktywności Si w stopie towarzy-
szyła ewolucja Ca-amfiboli od ferrokaersutytu do
hastingsytu oraz taramitu/katoforytu. Obserwo-
wane na omawianym wykresie równoległe ułoże-
nie punktów projekcyjnych dla Si ≅ 6,25 apfu,
Al ≅ 1,75 apfu oraz praktycznie zerowych
udziałów Ti, dla zakresu zmian mg (0,0—0,15),
jest związane z procesem tworzenia się zielonych
stref reakcyjnych podczas dekompresji silli.

4.2.7. Ewolucja składu chemicznego
amfiboli
w cieszynitach subalkalicznych

Zakres zmian wskaźnika mg (0,61—0,36) obec-
nych w nich Ca-amfiboli jest podobny do zakresu
wykazywanego przez amfibole melanokratycznych
cieszynitów teralitowych (mg = 0,71—0,40), w po-
równaniu z którymi zawierają one mniej Al i Ti
(rys. 139). Pojedyncze analizy amfiboli, których
wskaźnik mg należy do wąskiego przedziału
(0,31—0,27), zostały wykonane w ich strefach re-
akcyjnych. W odróżnieniu od Ca-amfiboli z silli
cieszynitów teralitowych oraz pikrytowych, amfi-
bole cieszynitów subalkalicznych bardzo często
wykazują budowę sektorową (rys. 135c). Schemat
ich wzbogacenia w kationy Tschermaka jest ana-
logiczny do tego dla sektorowych piroksenów, jed-
nak przy wyraźnie mniejszym zróżnicowaniu che-
mizmu między sektorami. Zakresy zmian parame-
tru mg dla sektorów wykazujących największe
zróżnicowanie udziałów kationów Tschermaka są
podobne, dlatego też punkty projekcyjne ich ana-
liz się pokrywają, wykazując małe rozproszenie,
z wyjątkiem punktów AlIV (rys. 139). Punkty pro-
jekcyjne analiz amfiboli z mg > 0,58 odnoszą się
tylko do sektorów (111), natomiast dla mg < 0,56
— do ich superpozycji. Dla większości analiz
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Rys. 138. Zakres zmian składu Ca-amfiboli w sillach cieszy-
nitów teralitowych, przedstawiony na przykładzie zmienno-
ści udziałów Si, Al oraz Ti w funkcji wskaźnika mg zarówno
dla skał cieszynitowych, jak i żył syenitów nefelinowych

Rys. 139. Zakres zmian wskaźnika mg (0,61—0,36) Ca-am-
fiboli z cieszynitów subalkalicznych; niektóre analizy, dla
których wskaźnik mg należy do wąskiego przedziału
(0,31—0,27), zostały wykonane w obrębie stref reakcyjnych



udział Si mieści się w przedziale 6,0—6,5 apfu; tyl-
ko dla 0,48 < mg < 0,58 spada poniżej 6,0 apfu,
co wynika z podwyższonych udziałów AlIV (< 2,0
apfu) oraz Ti (< 0,5 apfu). Ponieważ AlVI oraz ob-
liczone z bilansu ładunku udziały Fe3+ mają po-
dobny zakres zmian, od 0,0 do 0,3 apfu, przy sil-
nym rozproszeniu ich wartości dochodzi do nie-
stabilności relacji Fe3+ vs. AlVI przy spadku mg.
Ma to istotny wpływ na ich klasyfikację. Tak więc

w sektorach wzbogaconych w Ti (Ti > 0,5 apfu)
amfibole z cieszynitów subalkalicznych ewoluują
od kaersutytu do ferrokaersutytu (tabela 38, an.
1—3). Sytuacja w sektorach z Ti < 0,5 apfu jest
bardziej złożona: gdy AlVI ≥ Fe3+, składy zmie-
niają się od pargasytu do ferropargasytu (tabela
38, an. 4, 5), a w przypadku AlVI < Fe3+ — od ma-
gnesiohastingsytu do hastingsytu (tabela 38, an.
6—8). Również amfibole z cieszynitów subalka-
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Tabela 38. Analizy chemiczne Ca-amfiboli występujących w sillach cieszyni-
tów subalkalicznych [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8

SiO2 39,40 39,51 39,54 38,96 38,38 41,44 39,49 39,27
TiO2 5,03 4,93 4,40 3,96 3,72 3,78 3,84 3,08
Al2O3 12,45 12,49 10,54 13,01 11,48 10,89 12,19 11,23
ZrO2 0,13 0,11 0,08 0,04 0,14 0,00 0,15 0,18
Cr2O3 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01
MnO 0,19 0,20 0,40 0,29 0,24 0,26 0,25 0,38
FeO* 14,24 15,54 20,30 17,47 20,47 15,29 17,48 20,75
MgO 11,02 9,88 7,87 8,92 6,95 11,04 9,20 7,23
NiO 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
CaO 11,54 11,35 11,11 11,27 10,92 10,90 11,20 10,90
Na2O 2,71 2,76 2,96 2,65 2,77 2,87 2,72 2,85
K2O 0,84 0,85 1,18 1,12 1,10 0,93 0,98 1,13
F 0,35 0,42 0,16 0,30 0,31 0,27 0,23 0,11
Cl 0,04 0,03 0,00 0,07 0,07 0,09 0,06 0,09

Total 97,94 98,05 98,55 98,07 96,61 97,77 97,79 97,21

TSi 5,927 5,981 6,092 5,926 6,048 6,221 6,012 6,125
TAl 2,073 2,019 1,908 2,074 1,952 1,779 1,988 1,875

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,134 0,209 0,006 0,259 0,180 0,147 0,201 0,188
CTi 0,569 0,561 0,510 0,453 0,441 0,427 0,440 0,361
CZr 0,010 0,008 0,006 0,003 0,011 0,000 0,011 0,014
CCr 0,000 0,000 0,001 0,001 0,007 0,002 0,002 0,001
CFe3+ 0,110 0,015 0,086 0,233 0,104 0,259 0,239 0,205
CMg 2,471 2,230 1,809 2,022 1,632 2,471 2,088 1,680
CFe2+ 1,681 1,951 2,529 1,989 2,594 1,661 1,987 2,501
CMn 0,024 0,026 0,052 0,037 0,031 0,033 0,032 0,050
CNi 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,860 1,841 1,833 1,836 1,844 1,753 1,826 1,822
BNa 0,140 0,159 0,167 0,164 0,156 0,247 0,174 0,178

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,650 0,651 0,717 0,616 0,691 0,588 0,628 0,684
AK 0,161 0,164 0,232 0,217 0,222 0,178 0,189 0,226

Suma A 0,810 0,815 0,949 0,833 0,913 0,765 0,817 0,909

mg** 0,595 0,533 0,417 0,504 0,386 0,598 0,512 0,402

Objaśnienia: an. 1, 2 — kaersutyt, an. 3 — ferrokaersutyt, an. 4 — pargasyt, an. 5 —
ferropargasyt, an. 6, 7 — magnesiohastingsyt, an. 8 — hastingsyt.
** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



licznych wykazują spadek udziału wakancji w po-
zycji A (rys. 139) przy spadku wartości wskaźni-
ka mg. Wywołane jest to jednoczesnym wzrostem
udziałów Na oraz K, z zachowaniem ich stosunku
na mniej więcej stałym poziomie (NaA/KA =
3,14±0,50). W sektorowych Ca-amfibolach udziały
Ti oraz AlIV wyraźnie obniżają się w miarę wzro-
stu sektorów, podczas gdy Fe3+ oraz AlVI nie wy-
kazują związku ze zmianami mg.

W cieszynitach subalkalicznych zaobserwowa-
no znacznie szerszy przedział ewolucji składu
amfiboli w kierunku ich Na-Ca oraz Na-odmian
niż miało to miejsce w cieszynitach teralitowych.
Udokumentowano to w dwóch sillach wystę-
pujących w Międzyrzeczu k. Bielska-Białej oraz
Boguszowicach k. Cieszyna.

W sillu z Międzyrzecza, na sektorowych
kryształach amfibolu o składach zmieniających
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Tabela 39. Skład chemiczny zielonych obwódek Ca-amfiboli wystę-
pujących w sillu cieszynitu subalkalicznego z Międzyrzecza [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7

SiO2 43,51 47,35 46,01 46,58 46,68 46,88 46,32
TiO2 1,91 2,21 3,82 4,33 3,69 3,84 3,97
Al2O3 6,07 0,94 1,94 2,03 1,70 1,81 1,80
ZrO2 0,27 0,03 0,23 0,01 0,01 0,03 0,07
Cr2O3 0,11 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02
MnO 0,42 0,89 0,74 0,73 0,92 0,80 0,66
FeO* 31,08 33,91 32,59 32,49 33,05 33,49 33,03
MgO 2,53 0,17 0,27 0,45 0,24 0,26 0,42
NiO 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00
CaO 5,69 2,35 1,88 0,99 0,76 0,75 0,74
Na2O 5,54 7,09 7,41 8,11 8,16 8,12 8,28
K2O 1,59 1,62 1,65 1,52 1,57 1,67 1,34
F 0,00 0,03 0,01 0,11 0,06 0,21 0,15
Cl 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

Total 98,79 96,66 96,55 97,37 96,85 97,90 96,81

TSi 6,857 7,738 7,518 7,505 7,561 7,521 7,500
TAl 1,127 0,181 0,374 0,385 0,324 0,342 0,344
TTi 0,015 0,080 0,108 0,110 0,114 0,137 0,156

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CTi 0,211 0,192 0,361 0,415 0,335 0,326 0,328
CZr 0,021 0,003 0,018 0,001 0,001 0,002 0,006
CCr 0,013 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003
CFe3+ 0,708 0,378 0,265 0,365 0,496 0,555 0,535
CMg 0,595 0,041 0,065 0,108 0,059 0,063 0,102
CFe2+ 3,388 4,256 4,188 4,012 3,981 3,938 3,936
CMn 0,055 0,123 0,103 0,099 0,126 0,108 0,090
CNi 0,009 0,003 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 0,961 0,412 0,329 0,170 0,131 0,129 0,129
BNa 1,039 1,588 1,671 1,830 1,869 1,871 1,871

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,652 0,659 0,675 0,703 0,693 0,654 0,727
AK 0,319 0,337 0,344 0,312 0,324 0,343 0,277

Suma A 0,971 0,996 1,019 1,015 1,017 0,997 1,004

mg** 0,149 0,009 0,015 0,026 0,015 0,016 0,025

Objaśnienia: an. 1 — katoforyt, an. 2—7 — arfvedsonit.
** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).
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się od kaersutytu do pargasytu (sektor 100) lub
ferropargasytu (sektor 111), bardzo często obser-
wowano ok. 50 µm szerokości zielone obwódki
Na-amfibolu (rys. 135d). Analogicznie do wcze-
śniej omówionych przypadków, wąska strefa gra-
niczna Ca- oraz Na-amfibolu jest rozmyta wsku-
tek dyfuzji kationów i ma skład NaCa-amfibolu,
katoforytu (tabela 39, an. 1). Punkty projekcyjne
analiz zielonych obwódek wzrostowych, przy
wąskim przedziale zmian wskaźnika mg
(0,03—0,01), wykazują duży zakres zmian udzia-
łu CaB (0,1—0,4 apfu) oraz Ti (0,27—0,53 apfu).
Omawiane Na-amfibole zostały sklasyfikowane
jako potasowo-tytanowe arfvedsonity z niedobo-

rem Si (lub AlIV), stąd w ich pozycji tetraedrycz-
nej pojawia się znaczny udział Ti (tabela 39, an.
2—7), przy NaA/KA = 2,04±0,30. W obrębie pojedyn-
czej obwódki arfvedsonitowej obserwuje się nie-
wielkie fluktuacje składu, większe różnice wystę-
pują między nimi; nie obserwowano w nich pod-
wyższonych udziałów Zr i Nb. W prezentowanej
próbce cieszynitu subalkalicznego występują za-
równo Na-amfibole, jak i Na-pirokseny (Ti-egiry-
ny), które tworzyły wąskie obwódki wzrostowe
na swych Ca-odpowiednikach, lub drobne, auto-
morficzne kryształy w interstycjach KNa-skaleni.

W sillu cieszynitu subalkalicznego z Boguszo-
wic udokumentowano szeroki przedział zmian
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Tabela 40. Zakres zmian składu NaCa-amfiboli obecnych w sillu cieszynitu
subalkalicznego z Boguszowic [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8

SiO2 48,62 47,21 47,53 47,84 48,35 47,53 47,17 47,48
TiO2 1,47 1,71 1,73 1,61 1,77 1,89 1,88 1,86
Al2O3 2,71 2,70 2,46 2,21 1,80 1,76 1,84 1,89
Cr2O3 0,04 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00 0,02 0,04
MnO 0,43 0,44 0,47 0,45 0,44 0,42 0,61 0,48
FeO* 21,00 23,55 25,33 26,06 26,64 28,21 28,06 29,75
MgO 10,13 8,17 7,19 6,74 6,36 5,30 5,14 4,43
CaO 7,39 7,92 7,36 6,66 6,82 6,45 6,68 6,44
Na2O 4,12 3,89 4,26 4,39 4,57 4,38 4,22 4,35
K2O 0,86 0,92 0,95 1,00 1,00 1,01 1,07 0,94

Total 96,77 96,51 97,30 97,01 97,55 96,96 96,67 97,66

TSi 7,352 7,313 7,352 7,412 7,489 7,456 7,442 7,434
TAl 0,483 0,493 0,448 0,404 0,329 0,325 0,343 0,349
TTi 0,166 0,194 0,200 0,185 0,183 0,219 0,216 0,217

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CTi 0,002 0,005 0,001 0,003 0,024 0,005 0,007 0,002
CCr 0,005 0,000 0,002 0,007 0,000 0,000 0,002 0,004
CFe3+ 0,696 0,501 0,534 0,655 0,445 0,604 0,557 0,662
CMg 2,283 1,887 1,659 1,556 1,469 1,239 1,208 1,034
CFe2+ 1,960 2,550 2,742 2,721 3,006 3,097 3,144 3,233
CMn 0,055 0,057 0,062 0,059 0,058 0,056 0,081 0,064

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,197 1,314 1,220 1,105 1,132 1,084 1,129 1,080
BNa 0,803 0,686 0,780 0,895 0,868 0,916 0,871 0,920

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,406 0,482 0,497 0,423 0,503 0,417 0,419 0,400
AK 0,165 0,181 0,187 0,198 0,197 0,203 0,215 0,188

Suma A 0,571 0,663 0,683 0,621 0,700 0,620 0,633 0,588

mg** 0,538 0,425 0,377 0,364 0,328 0,286 0,277 0,242

Objaśnienia: an. 1 — magnesiokatoforyt, an. 2—8 — katoforyt.
** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



składu NaCa-amfiboli, tworzących epitaksjalne
obwódki na Ca-piroksenach oraz pojedyncze,
słupowe kryształy (rys. 135e). Charakteryzują się
one wysokim udziałem Si (7,2 < Si < 7,5 apfu)
oraz niskim AlIV (0,3 < AlIV < 0,6), co nie po-
zwala w pełni obsadzić ich pozycji tetraedrycznej
(tabela 40, rys. 140). Niski jest także stopień ob-
sadzenia pozycji A; waha się w przedziale
0,5—0,8 apfu, przy wartości stosunku NaA/KA =
2,25±0,48. W trakcie przeliczania ich analiz deficyt
obsadzenia pozycji T uzupełniano Ti, w ilości ok.
0,2 apfu (tabela 40, rys. 140). Badane NaCa-amfi-
bole wykazują dość szeroki przedział zmian

wskaźnika mg (0,55—0,22) oraz udziału CaB

(0,9—1,4), przy wzroście Fe3+ od 0,4 apfu do 0,7
apfu. Ewoluują od składu magnesiokatoforytu do
katoforytu. Rzadko wykazują obecność wąskich
obwódek wzrostowych (tabela 41, an. 1—6), któ-
rych punkty projekcyjne na rys. 140 leżą
wewnątrz prostokąta zdefiniowanego wartością
wskaźnika mg (0,1—0,2) oraz udziału CaB

(0,5—0,8 apfu). W stosunku do katoforowego
jądra obwódki te cechuje podwyższony udział Si
> 7,7 apfu (na rys. 140 punkty te leżą poniżej
prostej regresji mg vs. CaB). Tak zdefiniowane
składy obwódek odpowiadają ferrorichterytom.
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Tabela 41. Przedział zmian składu ferrorichterytów z sillu cieszynitu subalkalicznego z Bo-
guszowic [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO2 49,66 48,82 47,90 49,77 47,45 46,53 47,58 46,91 49,08 47,93
TiO2 0,52 0,32 1,00 0,49 1,31 2,39 1,77 1,68 0,28 1,58
Al2O3 0,66 0,34 1,32 0,51 1,15 1,14 1,20 1,36 0,99 1,22
Cr2O3 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,05
MnO 0,53 0,44 0,29 0,46 0,43 0,45 0,22 0,47 0,70 0,40
FeO* 30,96 31,88 33,39 33,62 35,44 36,16 32,36 33,43 35,16 36,18
MgO 3,54 3,01 2,01 2,11 0,70 0,22 2,28 1,83 0,99 0,57
CaO 3,99 4,41 2,95 3,88 3,09 3,23 5,64 5,76 4,87 3,78
Na2O 6,05 5,65 6,24 6,00 5,99 6,11 4,75 4,50 5,29 5,40
K2O 0,99 1,07 0,94 1,10 1,09 0,99 1,13 1,00 0,88 1,13

Total 96,89 96,95 96,06 97,93 96,71 97,21 96,92 96,96 98,24 98,23

TSi 7,830 7,900 7,652 7,854 7,627 7,504 7,641 7,541 7,789 7,596
TAl 0,122 0,064 0,248 0,094 0,218 0,216 0,227 0,258 0,185 0,228
TTi 0,048 0,036 0,099 0,052 0,155 0,280 0,133 0,202 0,026 0,176

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CTi 0,013 0,002 0,021 0,006 0,003 0,009 0,081 0,002 0,007 0,012
CCr 0,000 0,000 0,002 0,000 0,006 0,000 0,000 0,003 0,000 0,006
CFe3+ 0,690 0,598 1,045 0,702 1,027 0,948 0,411 0,651 0,699 1,005
CMg 0,833 0,713 0,479 0,497 0,169 0,054 0,545 0,438 0,234 0,134
CFe2+ 3,392 3,628 3,415 3,734 3,736 3,928 3,935 3,842 3,966 3,789
CMn 0,071 0,059 0,039 0,061 0,059 0,061 0,029 0,064 0,094 0,054

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 0,673 0,750 0,505 0,656 0,532 0,557 0,970 0,992 0,828 0,641
BNa 1,327 1,250 1,495 1,344 1,468 1,443 1,030 1,008 1,172 1,359

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,523 0,487 0,439 0,492 0,399 0,468 0,450 0,395 0,455 0,301
AK 0,198 0,217 0,191 0,222 0,223 0,203 0,231 0,205 0,178 0,228

Suma A 0,721 0,704 0,630 0,713 0,622 0,671 0,681 0,599 0,633 0,529

mg** 0,197 0,164 0,123 0,117 0,043 0,013 0,122 0,102 0,056 0,034

Objaśnienia: an. 1—6 — obwódki wzrostowe katoforytów i pojedyncze, igłowe kryształy, an. 7—10 — stre-
fy reakcyjne katoforytów.
** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).

19*



Oprócz dużych, słupowych kryształów katofo-
rytu, w sillu z Boguszowic stwierdzono obecność
drobnych, igiełkowych ferrorichterytów o skła-
dach opisanych wcześniej obwódek katoforytu
(tabela 41, an. 1—6) oraz pojedyncze igły (rys.
135f) zielonego arfvedsonitu (tabela 42, an.
7—10). Większość kryształów katoforytu wykazu-
je obecność stref reakcyjnych, których pole
składów na rys. 140 znajduje się powyżej prostej
regresji dla mg zmieniającego się w przedziale
0,0—0,15. Ich składy zostały sklasyfikowane jako
ferrorichteryty (tabela 41, an. 7—10) oraz ferro-
winchity (tabela 42, an. 1—6), które w stosunku
do obwódek oraz pojedynczych kryształów ferro-
richterytów charakteryzują się podwyższonymi
udziałami CaB, zwiększoną liczbą wakancji w A,
przy generalnie niższych wartościach mg. Do-
kładniejsza analiza stref reakcyjnych pozwoliła
stwierdzić podwyższony udział cyrkonu, do 0,14
apfu Zr (tabela 43). Z otrzymanych analiz cyrko-
nowych ferrorichterytów wynika, że im większy
jest udział Zr w ich strukturze, tym większy jest
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Tabela 42. Wyniki analiz arfvedsonitu oraz ferrowinchitu z sillu cieszynitu subalkalicznego
z Boguszowic [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ferrowinchyt Arfvedsonit

SiO2 49,58 50,29 49,85 48,37 48,56 47,88 48,63 49,13 47,98 48,44
TiO2 0,36 0,18 0,11 1,16 1,79 1,36 0,80 0,68 1,24 1,13
Al2O3 1,14 1,21 1,23 1,39 1,06 1,32 1,68 1,30 1,43 1,52
Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
MnO 0,53 0,37 0,79 0,46 0,36 0,49 0,60 0,43 0,44 0,61
FeO* 34,16 35,28 35,29 35,43 33,82 36,05 35,19 34,08 34,59 35,08
MgO 1,96 1,66 1,27 1,11 2,12 0,63 1,34 2,01 1,55 1,12
CaO 6,45 6,68 4,54 3,73 5,12 3,93 2,20 2,48 2,73 2,07
Na2O 3,15 3,11 4,14 5,40 4,56 5,08 6,42 6,59 6,19 6,54
K2O 0,40 0,27 0,71 0,73 0,96 1,06 0,97 0,82 0,96 0,79

Total 97,73 99,04 97,93 97,78 98,39 97,80 97,83 97,55 97,11 97,30

TSi 7,754 7,769 7,765 7,617 7,612 7,595 7,604 7,690 7,588 7,623
TAl 0,209 0,221 0,226 0,258 0,196 0,247 0,309 0,240 0,267 0,282
TTi 0,037 0,010 0,009 0,125 0,192 0,158 0,087 0,070 0,146 0,095

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CTi 0,006 0,011 0,004 0,012 0,019 0,004 0,007 0,009 0,002 0,039
CCr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000
CFe3+ 0,980 0,983 1,274 1,152 0,840 1,099 1,374 1,188 1,213 1,313
CMg 0,457 0,383 0,295 0,261 0,495 0,149 0,312 0,469 0,365 0,263
CFe2+ 3,487 3,575 3,322 3,513 3,593 3,683 3,227 3,272 3,361 3,303
CMn 0,070 0,048 0,105 0,062 0,048 0,065 0,080 0,057 0,059 0,082

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Rys. 140. Zmiany składu NaCa-amfiboli z sillu cieszynitu
subalkalicznego z Boguszowic, które tworzą obwódki na
Ca-piroksenach lub pojedyncze słupowe kryształy. Charakte-
ryzują się wysokim udziałem Si (7,2 < Si < 7,5 apfu) oraz
niskim AlIV (0,3 < AlIV < 0,6), co nie pozwala w pełni obsa-
dzić ich pozycji tetraedrycznej; jej deficyt uzupełniano Ti
w ilości ok. 0,2 apfu
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Tabela 43. Analizy ferrorichterytów z sillu cieszynitu subalkalicznego z Boguszowic
wzbogaconych w cyrkon [%wag.]

SiO2 47,53 47,01 48,24 47,61 47,86 47,52 47,92 47,64 47,66
TiO2 1,77 1,79 1,31 1,32 1,08 1,09 1,07 1,11 0,88
Al2O3 1,21 0,97 0,78 0,96 1,06 0,88 0,97 0,96 1,06
ZrO2 0,13 0,26 0,60 0,85 0,98 1,33 1,59 1,66 1,82
Cr2O3 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,00 0,02
MnO 0,47 0,44 0,40 0,41 0,48 0,40 0,42 0,47 0,42
FeO* 35,66 35,69 35,39 34,97 34,76 34,56 33,07 33,69 34,69
MgO 0,68 0,72 1,17 1,06 1,12 1,10 1,73 1,18 1,12
CaO 4,42 4,13 3,45 3,70 3,91 3,40 3,66 3,51 3,52
Na2O 5,40 5,47 5,83 5,89 5,47 5,67 5,72 5,69 5,67
K2O 1,17 1,06 1,12 1,05 1,12 1,12 1,26 1,29 1,10
NiO 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

Total 98,44 97,55 98,31 97,85 97,85 97,09 97,45 97,19 97,96

TSi 7,573 7,553 7,635 7,608 7,630 7,633 7,667 7,671 7,601
TAl 0,227 0,184 0,146 0,180 0,199 0,167 0,183 0,182 0,199
TTi 0,200 0,217 0,156 0,158 0,129 0,132 0,129 0,135 0,106

Suma T 8,000 7,953 7,937 7,947 7,959 7,932 7,979 7,988 7,906

CAl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CTi 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CZr 0,010 0,020 0,046 0,066 0,076 0,104 0,124 0,130 0,142
CCr 0,002 0,000 0,003 0,003 0,001 0,003 0,004 0,000 0,003
CFe3+ 0,755 0,876 0,970 0,829 0,857 0,911 0,675 0,685 0,902
CMg 0,161 0,173 0,276 0,253 0,266 0,262 0,412 0,282 0,266
CFe2+ 3,996 3,918 3,705 3,844 3,777 3,720 3,749 3,851 3,687
CMn 0,063 0,013 0,000 0,005 0,023 0,000 0,035 0,052 0,000
CNi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BFe2+ 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,037
BMn 0,000 0,047 0,054 0,050 0,041 0,054 0,021 0,012 0,057
BNi 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000
BCa 0,754 0,711 0,585 0,633 0,668 0,584 0,627 0,605 0,601
BNa 1,246 1,242 1,352 1,314 1,291 1,347 1,351 1,383 1,305

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,421 0,462 0,437 0,511 0,401 0,418 0,424 0,392 0,449
AK 0,237 0,218 0,226 0,214 0,228 0,229 0,258 0,266 0,224

Suma A 0,658 0,680 0,663 0,725 0,629 0,647 0,682 0,657 0,673

mg** 0,039 0,042 0,069 0,062 0,066 0,066 0,099 0,068 0,067

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).

BCa 1,081 1,105 0,758 0,629 0,860 0,667 0,368 0,416 0,463 0,348
BNa 0,919 0,895 1,242 1,371 1,140 1,333 1,632 1,584 1,537 1,652

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,036 0,036 0,008 0,277 0,246 0,230 0,315 0,416 0,359 0,344
AK 0,079 0,053 0,141 0,146 0,192 0,215 0,193 0,164 0,194 0,158

Suma A 0,115 0,089 0,149 0,422 0,438 0,445 0,508 0,580 0,553 0,503

mg** 0,116 0,097 0,081 0,069 0,121 0,039 0,088 0,125 0,097 0,074

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).

cd. tabeli 42



deficyt w obsadzeniu ich pozycji T, przy czym
w pozycji B pojawia się Fe2+ oraz Mn i Ni.

W stosunku do omawianych wcześniej amfibo-
li z cieszynitów teralitowych, amfibole cieszyni-
tów subalkalicznych cechuje pełna ewolucja ich
składów od ich Ca- do Na-odmian; wykazują przy
tym wzbogacenie w Ti oraz Zr w końcowych sta-
diach ewolucji.

4.2.8. Ewolucja składu chemicznego
amfiboli w pikrocieszynitach

Otrzymane wyniki analiz pozwoliły wyróżnić
dwa typy zmienności składu Ca-amfiboli, które
na rys. 141 oznaczono jako A i B. Amfibole z sil-
lu pikrocieszynitu Dębowiec 43 (model A, tabela
44) charakteryzują się: wyższymi wartościami
mg (0,71—0,45), bardzo wysokim udziałem Ti (Ti
= 0,645±0,045), obniżoną w stosunku do modelu B
zawartością Ca (Ca = 1,839±0,031 apfu) oraz stop-
niem obsadzenia pozycji A [(Na, K)A =
0,840±0,034]. Przy porównywalnych dla obu modeli
udziałach AlIV istotne różnice występują dla AlVI

oraz Fe3+. W sillu Dębowiec 43 mamy niski

udział Fe3+ (0,042±0,020) oraz AlVI (0,141±0,061)
w stosunku do sillu z Świętoszówki (model B,
tabela 44), gdzie Fe3+ = 0,171±0,081, AlVI =
0,427±0,134, natomiast bardzo niski jest udział Ti
(0,332±0,045 apfu). W obu modelach stosunek
NaA/KA jest podobny i wynosi: A = 2,49±0,24, B =
2,30±0,27. Z przytoczonego porównania wynika, iż

amfibole z sillu Świętoszówka (mg = 0,62—0,1)
są bliższe amfibolom występującym w cieszyni-
tach subalkalicznych, wykazujących kierunek
ewolucji pargasyt — ferropargasyt, podczas gdy
amfibole z sillu Dębowiec 43 ewoluują w zakresie
kaersytut — ferrokaersytut. Zróżnicowanie udzia-
łów kationów Tschermaka, głównie Ti, w prób-
kach Dębowiec 43 oraz Świętoszówka może wy-
nikać z faktu, iż w pierwszej z próbek jako fazy
maficzne występują Ca-pirokseny i amfibole, gdy
tymczasem w drugiej dochodzi jeszcze Ti-biotyt,
którego obecność może wpływać na wartość
współczynników rozdziału Ti dla układu mine-
rał/stop. W przeciwieństwie do Ca-amfiboli z cie-
szynitów subalkalicznych, w obu typach amfiboli
z pikrocieszynitów udział Ti w poszczególnych
sektorach (rys. 142) w trakcie ich wzrostu pozo-
staje na tym samym poziomie lub lekko wzrasta
przy silnym spadku mg, zwłaszcza w ich najbar-
dziej zewnętrznych strefach.
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Rys. 141. Dwa typy zmienności składu Ca-amfiboli z silli pi-
krocieszynitów. Amfibole z próbki Dębowiec 43 (model A)
charakteryzują się wyższymi wartościami wskaźnika mg,
bardzo wysokim udziałem Ti (Ti = 0,645 apfu), obniżonym
w stosunku do modelu B udziałem Ca oraz stopniem obsa-
dzenia pozycji A

Rys. 142. Profile liniowe sektorów (100) oraz (111) Ca-am-
fiboli z silli pikrocieszynitów
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4.2.9. Ewolucja składu chemicznego
amfiboli w pikrytach

Amfibole występujące w sillach pikrytowych
wykazują stosunkowo wąski przedział zmian
składu chemicznego, którego charakterystykę za-
wiera tabela 45. W porównaniu z odpowiednika-
mi w sillach cieszynitów teralitowych (mg =
0,7—0,5) mają one znacznie wyższe wskaźniki
mg (0,76—0,64). Charakteryzują się ponadto wyż-
szym udziałem Si (Si = 5,946±0,048) oraz niższymi
udziałami Al (2,253±0,093 apfu) i Ti (0,488±0,025

apfu). Kolejna bardzo istotna różnica dotyczy
sposobu obsadzenia pozycji A; dla amfiboli z pi-
krytów stosunek NA/KA = 3,05±0,60, w cieszyni-
tach zaś wynosi on 2,15±0,28. Dla zdecydowanej

większości analiz amfiboli z pikrytów spełnione
są warunki: Ti < 0,5; 5,5 < Si < 6,5; AlVI >
Fe3+, co definiuje je jako tytanowe pargasyty.
W amfibolach tych nie potwierdzono ewolucji
w kierunku składów ferropargasytów, jak rów-
nież obecności budowy sektorowej na poziomie
optycznym.

We wszystkich badanych próbkach pikrytów
stwierdzono dość powszechne występowanie zie-
lonych obwódek wzrostowych, których typowa
szerokość mieściła się w przedziale 40—100 µm.
Przykład zmian składu chemicznego takiej
obwódki zamieszczono na rys. 143, który uzu-
pełniono reprezentatywnymi analizami punkowy-
mi jej profilu liniowego (tabela 46). We wszyst-
kich analizowanych kryształach amfiboli wystę-
powała taka sama sekwencja zmian składu.

Tabela 44. Analizy Ca-amfiboli występujących w sillach pikrocieszynitów [%wag.]

Dębowiec 43 Świętoszówka

kaersutyt ferrokaersutyt pargasyt ferropargasyt

SiO2 39,90 38,92 38,34 38,30 38,08 38,57 38,45 36,77 37,46 37,61
TiO2 5,96 5,55 5,78 5,12 5,65 2,49 2,26 2,75 3,47 2,85
Al2O3 11,93 12,68 13,52 13,13 13,18 14,39 14,61 15,59 11,59 10,52
MnO 0,22 0,23 0,46 0,35 0,39 0,19 0,35 0,32 0,50 0,64
FeO* 10,59 13,64 15,92 16,72 17,67 15,18 16,70 16,99 23,16 27,30
MgO 13,29 10,55 8,95 9,00 8,02 9,93 8,75 8,13 5,01 2,40
CaO 11,56 10,94 11,00 11,35 10,68 11,85 11,74 11,75 11,08 10,62
Na2O 2,62 2,62 2,43 2,71 2,88 2,48 2,52 2,28 2,55 2,38
K2O 1,20 1,24 1,46 1,32 1,41 1,19 1,27 1,45 1,54 1,57

Total 97,28 96,36 97,86 98,01 97,96 96,27 96,65 96,03 96,34 95,88

TSi 5,942 5,928 5,818 5,835 5,829 5,895 5,903 5,703 6,014 6,183
TAl 2,058 2,072 2,182 2,165 2,171 2,105 2,097 2,297 1,986 1,817

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,035 0,203 0,236 0,193 0,207 0,488 0,546 0,553 0,206 0,220
CTi 0,667 0,635 0,660 0,587 0,650 0,286 0,261 0,321 0,419 0,352
CFe3+ 0,017 0,017 0,053 0,034 0,032 0,195 0,168 0,222 0,023 0,065
CMg 2,950 2,395 2,025 2,044 1,830 2,263 2,002 1,881 1,198 0,587
CFe2+ 1,302 1,720 1,967 2,096 2,230 1,744 1,976 1,982 3,086 3,688
CMn 0,028 0,030 0,060 0,046 0,051 0,024 0,046 0,042 0,068 0,088

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,844 1,785 1,788 1,853 1,751 1,941 1,930 1,953 1,905 1,871
BNa 0,156 0,215 0,212 0,147 0,249 0,059 0,070 0,047 0,095 0,129

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,599 0,558 0,504 0,654 0,605 0,676 0,680 0,639 0,699 0,629
AK 0,228 0,240 0,282 0,257 0,275 0,233 0,249 0,288 0,315 0,330

Suma A 0,827 0,798 0,786 0,911 0,880 0,909 0,929 0,927 1,014 0,958

mg** 0,694 0,582 0,507 0,494 0,451 0,565 0,503 0,487 0,280 0,137

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



Przemieszczając się w kierunku od środka krysz-
tału, obserwowano składy pargasytu, którego
udziały Ti i Al monotonnie spadały w kierunku
granicy z zieloną obwódką (dla profilu z rys. 143
reprezentują go an. 1 i 2). Pierwsze skokowe
zmiany składu dotyczyły udziałów Fe3+ oraz Na
(NaB oraz NaA), przy stałej Σ(Fe2+, Fe3+) oraz
stałym udziale Mg. Powoduje to zmianę relacji na
Fe3+ > AlVI oraz składu amfibolu na magnesioha-
stingsyt (tabela 46, an. 3—5). Kolejna skokowa
zmiana z magnesiohastingsytu na magnesiokato-
foryt (an. 8 i 9) nastąpiła przez pośrednie składy
edenitowe (an. 6 i 7). Przejście kryształ — zielo-
na obwódka wzrostowa odbywało się przy prak-
tycznie stałej sumie żelaza oraz wzrastającym lub
stałym udziale magnezu (ok. 0,2 apfu). Obserwo-

wany w profilach trend zmian udziału kationów
wiązał się ze wzrostem Si, Na, Fe3+ oraz zsyn-
chronizowanym spadkiem Ca, Ti, Al. Zmiany te
powiązane są zatem z ewolucją składu Ca-amfibo-
li w ich NaCa-odpowiedniki. Problem stanowi to,
czy omawiane obwódki wskazują na ciągłą, czy
też skokową zmianę ich składu. Prezentowany
na rys. 143 kształt krzywych zmian udziału ka-
tionów w funkcji odległości sugeruje, że miały
one charakter skokowy. Dobudowywanie obwó-
dek o składzie magnesiokatoforytu do pargasytu
z mg (0,76—0,64) następowało prawdopodobnie
dość późno, po utworzeniu się ziarnistego szkie-
letu skały, dzięki interstycjalnym, wysokokrze-
mowym stopom. Bardzo duży kontrast składów
pargasyt-magnesiokatoforyt mógł być wyrówny-
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Tabela 45. Wyniki analiz amfiboli wapniowych obecnych w sillach pikrytów [%wag.]

Pargasyt Kaersutyt Pargasyt

SiO2 39,30 39,45 39,48 39,54 39,76 40,42 40,50 40,06 40,09
TiO2 4,28 4,06 4,40 4,49 4,85 4,33 4,41 4,32 4,06
Al2O3 13,87 13,74 13,10 12,79 12,99 12,04 12,50 12,67 12,70
Cr2O3 0,01 0,01 0,06 0,17 0,25 0,08 0,05 0,13 0,24
MnO 0,18 0,12 0,19 0,19 0,24 0,17 0,11 0,04 0,17
FeO* 11,88 10,42 10,23 10,06 9,61 9,70 9,78 9,35 9,67
MgO 11,96 12,92 13,64 13,49 13,54 14,10 14,24 14,10 14,13
CaO 11,95 12,15 12,29 11,93 11,87 12,01 12,21 11,90 11,82
Na2O 2,66 2,60 2,49 2,70 2,45 2,58 2,63 2,72 2,63
K2O 0,87 0,80 1,28 1,25 1,27 1,30 1,23 1,16 1,29

Total 96,95 96,26 97,16 96,59 96,82 96,73 97,65 96,44 96,80

TSi 5,887 5,910 5,877 5,922 5,918 6,026 5,978 5,971 5,947
TAl 2,113 2,090 2,123 2,078 2,082 1,974 2,022 2,029 2,053

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,336 0,335 0,176 0,179 0,196 0,140 0,152 0,197 0,168
CTi 0,482 0,457 0,492 0,506 0,543 0,486 0,489 0,484 0,453
CCr 0,001 0,001 0,008 0,020 0,029 0,010 0,006 0,016 0,029
CFe3+ 0,040 0,031 0,072 0,018 0,037 0,024 0,043 0,042 0,191
CMg 2,671 2,886 3,027 3,012 3,005 3,134 3,133 3,133 3,125
CFe2+ 1,448 1,275 1,201 1,242 1,159 1,185 1,164 1,123 1,009
CMn 0,023 0,016 0,024 0,023 0,031 0,021 0,013 0,005 0,021

Suma C 5,001 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,917 1,950 1,960 1,914 1,893 1,918 1,930 1,900 1,879
BNa 0,083 0,050 0,040 0,086 0,107 0,082 0,070 0,100 0,121

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,689 0,706 0,680 0,698 0,600 0,662 0,681 0,685 0,636
AK 0,166 0,153 0,243 0,238 0,241 0,247 0,231 0,220 0,243

Suma A 0,855 0,858 0,922 0,936 0,841 0,909 0,913 0,905 0,879

mg** 0,648 0,694 0,716 0,708 0,722 0,726 0,729 0,736 0,756

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).



wany później, za pomocą dyfuzji kationów w sub-
solidusie. Skomplikowane relacje pargasytu oraz
magnesiokatoforytu zobrazowano na rys. 144a—d.
Szczególnie są one dobrze widoczne na roz-
kładzie powierzchniowym tytanu (rys. 144d).
W północnej części rozkładu granice obu faz
mają prostolinijny przebieg, a w południowej —
krzywoliniowy. Prawdopodobnie w części po-
łudniowej stop resztkowy wnikał w ziarno parga-
sytu przez system mikroszczelin, natomiast
w części północnej — występowała wolna prze-
strzeń interstycjalna i stop kontaktował się
z kryształem przez jego ścianę wzrostową.

Profile wykonane na zielonych obwódkach po-
kazały, że ich składy w 20 µm najbardziej zew-
nętrznych, stabilnych chemicznie częściach róż-
nią się od siebie (tabela 47, an 3—9), wykazując
płynną ewolucję w kierunku składu richterytów.
Wydaje się zatem wielce prawdopodobna ich dal-
sza ewolucja w kierunku magnesioarfvedsonitu.
Kolejna odmiana amfibolu, która tworzy bardzo
wąskie, kontrastowe w obrazach BSE kilkumi-
kronowe obwódki, występujące na pargasytach
lub częściej na magnesiokatoforytach, ma skład
katoforytu (tabela 47, an. 1) lub magnesiokatofo-
rytu o niskich wartościach mg (tabela 47, an. 2).
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Tabela 46. Analizy zielonych obwódek Ca-amfiboli pikrytów [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pargasyt Mg-hastingsyt Edenit Mg-katoforyt

Odległość [µm]

0 41 77 98 108 113 123 159 180

SiO2 41,25 42,74 41,85 42,60 43,78 46,21 47,12 49,19 49,59
TiO2 3,47 2,81 2,62 2,03 0,92 0,23 0,18 0,18 0,22
Al2O3 12,11 10,76 11,61 11,37 10,71 8,75 7,89 6,35 6,01
Cr2O3 0,16 0,17 0,18 0,17 0,14 0,03 0,02 0,03 0,00
MnO 0,11 0,19 0,16 0,14 0,25 0,26 0,24 0,30 0,36
FeO* 10,05 9,50 10,46 10,98 11,45 11,18 11,29 10,78 11,22
MgO 14,14 14,76 14,39 14,61 14,89 16,12 16,22 16,77 16,52
CaO 11,93 11,90 11,79 11,75 11,28 10,27 9,88 8,75 8,27
Na2O 2,77 2,48 2,90 3,16 3,64 4,25 4,49 5,08 5,53
K2O 1,26 1,17 1,15 1,01 0,75 0,47 0,46 0,40 0,41

Total 97,24 96,48 97,09 97,83 97,79 97,79 97,78 97,84 98,13

TSi 6,105 6,330 6,184 6,241 6,382 6,651 6,777 7,019 7,073
TAl 1,895 1,670 1,816 1,759 1,618 1,349 1,223 0,981 0,927

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,218 0,208 0,206 0,204 0,222 0,135 0,114 0,087 0,083
CTi 0,386 0,313 0,291 0,224 0,100 0,025 0,019 0,019 0,024
CCr 0,018 0,019 0,021 0,020 0,016 0,003 0,003 0,004 0,000
CFe3+ 0,072 0,106 0,229 0,310 0,483 0,711 0,679 0,690 0,654
CMg 3,121 3,258 3,170 3,190 3,235 3,459 3,477 3,568 3,512
CFe2+ 1,172 1,071 1,064 1,035 0,912 0,635 0,679 0,596 0,684
CMn 0,013 0,024 0,019 0,017 0,031 0,032 0,029 0,036 0,044

Suma C 5,000 4,999 5,000 5,000 4,999 5,000 5,000 5,000 5,001

BCa 1,891 1,888 1,866 1,844 1,762 1,584 1,522 1,337 1,264
BNa 0,109 0,112 0,134 0,156 0,238 0,416 0,478 0,663 0,736

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,686 0,600 0,695 0,742 0,789 0,768 0,772 0,742 0,794
AK 0,238 0,220 0,216 0,189 0,139 0,087 0,084 0,073 0,074

Suma A 0,924 0,821 0,911 0,931 0,929 0,856 0,856 0,815 0,868

mg** 0,727 0,753 0,749 0,755 0,780 0,845 0,837 0,857 0,837

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).

20 — Ewolucja...



Stanowi ona zapewne dalszy fragment ewolucji
składu Ca-amfiboli w pikrytach w kierunku
Na-składów (arfvedsonitu).

Z zaprezentowanych danych wynika, że we
wszystkich typach skał cieszyńskiej prowincji
magmowej występuje ewolucja składu Ca-amfiboli
(kaersutytu/pargasytu) w kierunku arfvedsonitu.
Amfibole pochodzenia płaszczowego udokumento-
wano tylko w jednym przypadku. W ksenolicie
z sillu pikrytu z Międzyrzecza, zawierającego
duże kryształy Cr-diopsydu, przerastające się ze
spinelem glinowym oraz oliwinem (rys. 135g, h),
zaobserwowano strefę silnych przeobrażeń w ob-
rębie jednego z ziaren Cr-diopsydu. Analiza tej
strefy pokazała, że zawiera ona fragmenty
Cr-diopsydu kontaktujące się z amfibolem o skła-
dzie Mg-richterytu oraz Mg-arfvedsonitu (tabela
48). Sytuację zinterpretowano jako przykład pro-
cesu Na-metasomatozy płaszcza, w wyniku której
kryształy Cr-diopsydu ulegały procesowi amfiboli-
zacji, przekształcając się w Mg-richteryt.
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Rys. 143. Profil liniowy kaersutytu z zielonymi obwódkami
magnesiokatoforytu obecnego w sillach pikrytu

Rys. 144. Relacje między pargasytem (Parg) a zastępującym go magnesiokatoforytem (Mg-kat) przedstawione za pomocą
rozkładów powierzchniowych Ca (b), Al (c) oraz Ti (d). Przykład pochodzi z sillu pikrytu z otworu wiertniczego Cieszyn 2
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Tabela 47. Zakres zmian NaCa-amfiboli występujących w sillach pikrytów [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 42,63 44,72 47,76 49,01 51,18 51,92 53,00 51,92 53,63
TiO2 0,40 0,80 0,17 0,38 0,29 0,36 0,32 0,30 0,59
Al2O3 9,10 7,01 6,27 5,53 4,61 4,20 4,13 3,95 3,12
ZrO2 0,08 0,09 0,05 0,07 0,14 0,06 0,08 0,11 0,11
Cr2O3 0,04 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,12 0,02 0,24
MnO 0,69 0,64 0,50 0,40 0,31 0,28 0,25 0,33 0,31
FeO* 26,24 20,82 13,40 10,93 10,08 9,49 10,35 12,41 11,98
MgO 5,48 9,21 15,08 16,23 17,41 17,53 17,15 16,28 16,33
NiO 0,00 0,00 0,08 0,00 0,03 0,01 0,01 0,05 0,00
CaO 5,35 6,34 8,07 7,91 6,93 6,27 5,76 5,30 3,47
Na2O 6,75 5,73 5,11 5,69 5,81 6,38 6,82 6,67 7,71
K2O 0,19 0,93 0,43 0,39 0,32 0,27 0,32 0,42 0,27
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,08 0,15
Cl 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00

Total 96,96 96,32 96,94 96,58 97,12 96,81 98,34 97,84 97,90

TSi 6,564 6,813 6,938 7,117 7,267 7,376 7,434 7,349 7,528
TAl 1,436 1,187 1,062 0,883 0,733 0,624 0,566 0,651 0,472

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,216 0,073 0,011 0,063 0,038 0,079 0,117 0,008 0,044
CTi 0,046 0,092 0,019 0,041 0,031 0,039 0,034 0,032 0,062
CZr 0,006 0,007 0,004 0,005 0,009 0,004 0,006 0,007 0,007
CCr 0,005 0,002 0,003 0,002 0,000 0,003 0,014 0,002 0,026
CFe3+ 1,254 0,949 0,953 0,584 0,832 0,733 0,704 1,023 1,051
CMg 1,258 2,092 3,265 3,513 3,685 3,713 3,586 3,436 3,417
CFe2+ 2,125 1,703 0,675 0,743 0,364 0,394 0,510 0,445 0,355
CMn 0,090 0,082 0,061 0,049 0,037 0,034 0,029 0,039 0,037
CNi 0,000 0,000 0,010 0,000 0,003 0,001 0,001 0,006 0,000

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 0,883 1,035 1,256 1,231 1,055 0,954 0,865 0,804 0,521
BNa 1,117 0,965 0,744 0,769 0,945 1,046 1,135 1,196 1,479

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,899 0,728 0,694 0,831 0,654 0,709 0,720 0,636 0,619
AK 0,038 0,182 0,080 0,072 0,058 0,049 0,057 0,075 0,048

Suma A 0,937 0,910 0,774 0,903 0,712 0,758 0,776 0,711 0,667

mg** 0,372 0,551 0,829 0,825 0,910 0,904 0,875 0,885 0,906

Objaśnienia: an. 1 — katoforyt, an. 2—8 — magnesiokatoforyt, an. 9 — richteryt.
** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+).
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4.2.10. Analiza zmienności udziałów
wektorów Thompsona
w amfibolach

Na rys. 145—148 przedstawiono ewolucję składu
amfiboli ze skał cieszyńskiej prowincji magmowej,
posługując się metodą Thompsona. Udziały molowe
poszczególnych wektorów wymiany zostały przeli-
czone na 1 mol składnika addytywnego, tremolitu.
Dane te nie uwzględniają udziału oksykomponen-
tów. Mimo tego ograniczenia, dobrze pokazują
ogólne mechanizmy ewolucji tych amfiboli.

Analogicznie do przypadku piroksenów
i K-mik, głównym wektorem wykazującym naj-
większy przedział zmian jest fm, w stosunku do
którego odniesiono zmienność pozostałych wek-
torów. Ponieważ podstawienie Mg ⇔ Fe2+ wiąże
się ze spadkiem temperatury stopu, zmiany
udziałów głównych wektorów Thomsona są rów-
nież skalowane w funkcji jej spadku. Z danych
zamieszczonych na rys. 145 wynika, że udział
wektora Al-tk na ogół nie przekracza 0,4 mola,
natomiast Ti-tk — 0,7 mola. Ich zmienność, najle-
piej udokumentowana dla silli cieszynitów terali-
towych, jest podobna; dla fm zmieniającego się
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Tabela 48. Wyniki analiz Mg-richterytu oraz Mg-arfvedsonitu występujących w ksenolitach
sillu pikrytowego z Międzyrzecza [%wag.]

Magnesiorichteryt Magnesioarfvedsonit

SiO2 58,11 56,91 57,80 56,98 57,46 57,64 57,38 57,83 57,29 57,72
TiO2 0,57 0,85 0,90 0,92 1,06 1,14 0,57 0,05 0,08 1,88
Al2O3 0,57 0,40 0,36 0,49 0,42 1,07 0,59 1,36 1,08 1,20
Cr2O3 0,67 0,70 0,55 0,44 0,84 0,54 0,20 0,08 0,34 0,15
MnO 0,06 0,03 0,00 0,01 0,03 0,00 0,05 0,17 0,09 0,03
FeO* 1,97 1,93 1,85 2,10 2,01 3,44 5,96 7,10 4,54 2,69
MgO 22,78 22,36 22,52 22,25 22,33 20,99 20,65 20,31 21,54 21,32
CaO 5,19 5,72 5,79 5,87 5,24 3,68 2,45 0,50 2,91 3,05
Na2O 7,09 6,41 6,69 6,44 6,84 7,35 8,10 9,24 7,85 8,18
K2O 1,63 1,90 1,85 1,88 1,56 1,62 1,61 1,16 2,05 1,76
F 0,83 1,48 0,99 0,54 nd nd 0,03 nd nd 0,18

Total 99,47 98,66 99,30 97,92 97,78 97,46 97,58 97,80 97,77 98,15

TSi 7,918 7,910 7,955 7,919 7,913 7,942 7,896 7,840 7,849 7,922
TAl 0,082 0,065 0,045 0,081 0,068 0,058 0,096 0,160 0,151 0,078
TTi 0,000 0,025 0,000 0,000 0,019 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

Suma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,009 0,000 0,013 0,000 0,000 0,115 0,000 0,058 0,024 0,116
CTi 0,059 0,064 0,093 0,096 0,090 0,118 0,050 0,005 0,008 0,194
CCr 0,072 0,077 0,060 0,048 0,091 0,059 0,021 0,009 0,037 0,016
CFe3+ 0,213 0,097 0,000 0,024 0,148 0,312 0,686 0,804 0,521 0,177
CMg 4,628 4,632 4,621 4,611 4,584 4,312 4,236 4,105 4,400 4,361
CFe2+ 0,012 0,128 0,213 0,220 0,083 0,084 0,000 0,000 0,000 0,132
CMn 0,007 0,003 0,000 0,001 0,004 0,000 0,006 0,020 0,010 0,003

Suma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 0,757 0,852 0,853 0,873 0,774 0,543 0,361 0,073 0,427 0,449
BNa 1,243 1,148 1,147 1,127 1,226 1,457 1,639 1,927 1,573 1,551

Suma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,630 0,578 0,637 0,609 0,601 0,506 0,522 0,501 0,511 0,624
AK 0,284 0,336 0,325 0,333 0,273 0,284 0,283 0,201 0,358 0,308

Suma A 0,913 0,914 0,962 0,942 0,874 0,790 0,805 0,702 0,868 0,932

mg** 0,997 0,973 0,956 0,954 0,982 0,981 1,000 1,000 1,000 0,971

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono metodą 13eCNK.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+), nd — brak oznaczeń.



w zakresie 1,0—3,5 mola udział Al-tk lekko wzra-
sta, natomiast udział Ti-tk — maleje. Udziały obu
wektorów spadają gwałtownie do wartości zero-
wych w końcowych etapach krystalizacji silli dla
fm wzrastającego od 3,5 mola do 4,0 mola. Od
tego ogólnego trendu największe odchylenia za-
notowano dla amfiboli występujących w pikrocie-
szynitach (kontrastowe próbki Świętoszówka
i Dębowiec 43). Przy ewolucji składu Ca-amfiboli
(kaersutyt/pargasyt) w skałach pikrytowych
w kierunku NaCa-składów (magnesiokatoforytu),
w odróżnieniu od pozostałych rodzajów skał,
przy spadku udziału wektorów Al-tk i Ti-tk nastę-
puje nie wzrost, lecz spadek udziału fm. W sil-
lach cieszynitów subalkalicznych wektor Al-tk za-
chowuje się odmiennie — następuje ciągły spadek
jego udziału dla 1,5 < fm < 2,7 mola, stąd w wy-
stępującym w tych sillach ferrorichterycie za-
miast podstawienia Ti-tk ma miejsce podstawie-

nie Ti-Si (na rys. 145 ich punkty projekcyjne leżą
wzdłuż osi fm), którego udział zmienia się
w przedziale 0,3—0,0 mola (rys. 148).

Z obsadzeniem pozycji A są związane podsta-
wienia ed oraz kn; w sillach cieszynitów teralito-
wych, pikrytowych oraz pikrocieszynitowych
udziały molowe tych wektorów wykazują dodat-
nią korelację z fm, osiągając następujące maksy-
malne wartości: 0,4 mola (kn) i 1,0 mol (ed) (rys.
146, 147). W sillach cieszynitów teralitowych,
w końcowych stadiach ich konsolidacji, nastąpił
wzrost udziału kn od 0,4 mola do 0,6 mola, wyni-
kający ze wzrostu aktywności potasu w stopie
resztkowym (K > Na). W pikrytach, przy ewolu-
cji amfiboli do NaCa- oraz Na-składów, spadkowi
fm towarzyszy spadek udziału wektora kn do
wartości 0,05 mola. W sillach cieszynitów subal-
kalicznych zarówno wektor kn, jak i ed wykazują
małe zmiany udziałów w funkcji fm, wskazujące
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Rys. 145. Zamiany udziałów wektorów wymiany Ti-tk, Al-tk
w funkcji zmian wektora fm: a — cieszynity alkaliczne,
b — cieszynity subalkaliczne, c — pikryty, d — pikryty, ob-
wódki Mg-katoforytu, e — pikrocieszynity, próbka Dębowiec
43, f — pikrocieszynity, próbka Świętoszówka

Rys. 146. Zamiany udziałów wektorów wymiany Fe-tk i ed
w funkcji zmian wektora fm: a — cieszynity alkaliczne,
b — cieszynity subalkaliczne, c — pikryty, d — pikryty, ob-
wódki Mg-katoforytu, e — pikrocieszynity, próbka Dębowiec
43, f — pikrocieszynity, próbka Świętoszówka



na wyraźnie niższy stopień obsadzenia pozycji
A w ich amfibolach.

Z ewolucją amfiboli w kierunku ich Na-odmian
są związane wektory pl oraz Fe-tk; ich suma
(NaBFe3+Ca—1Mg—1) określona została jako arfved-
sonitowy wektor wymiany, analog wektora egiry-
nowego piroksenów. Z charakteru zmian ich
udziałów molowych (rys. 146, 147) wynikają dwa
zasadnicze modele ewolucji amfiboli ze skał cie-
szyńskiej prowincji magmowej, ze spadkiem (pi-
kryty) oraz wzrostem (pozostałe skały) udziału
wektora fm. Być może pierwszy model ma słabo
udokumentowany podwariant ze wzrostem
udziału fm (strzałka ze znakiem ? na rys. 147).
Wymienione wektory osiągają następujące ma-
ksymalne wartości: 2,0 mola (pl) oraz 1,1 mola
(Fe-tk). Na rys. 146 i 147 widoczna jest również
odmienność trendów ewolucji amfiboli z cieszyni-
tów teralitowych (dla wysokich fm), które zatrzy-

mały się na etapie 1,0 mola pl (taramit), oraz
cieszynitów subalkalicznych, gdzie pl osiąga teo-
retyczną wartość 2,0 mola, dla końcowych
składów arfvedsonitu.

Z końcowymi etapami dyferencjacji stopów
związany jest wzrost udziału Mn oraz Zr; z rys.
148 wynika, iż udział wektora mm w cieszynitach
teralitowych dochodzi do 0,35 mola, natomiast
wektora Zr-tk — do 0,5 mola.

4.2.11. Analiza czynnikowa zmienności
składu amfiboli (PCA)

Wyniki analizy czynnikowej wykonanej metodą
PCA zestawiono w tabeli 49. W ewolucji składu
badanych amfiboli zasadniczą rolę odgrywa tylko
jeden czynnik, wyjaśniający ponad 90% zmienno-
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Rys. 148. Zamiany udziałów wektorów wymiany Zr-tk oraz
mm w funkcji zmian wektora fm: a — cieszynity alkaliczne,
b — cieszynity subalkaliczne, c — pikryty, d — pikryty, ob-
wódki Mg-katoforytu, e — pikrocieszynity, próbka Dębowiec
43, f — pikrocieszynity, próbka Świętoszówka

Rys. 147. Zamiany udziałów wektorów wymiany pl, kn
w funkcji zmian udziału wektora fm: a — cieszynity alkalicz-
ne, b — cieszynity subalkaliczne, c — pikryty, d — pikryty,
obwódki Mg-katoforytu, e — pikrocieszynity, próbka Dębo-
wiec 43, f — pikrocieszynity, próbka Świętoszówka



ści ich składu. Jest on sumą wektorów, wśród
których zdecydowanie dominuje fm, bezpośrednio
związany ze wskaźnikiem mg [Mg/(Mg + Fe2+)].
Zatem głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za
zmienność składu amfiboli jest temperatura sto-
pu oraz jego skład; wzrost udziału wektora fm
(spadek wartości mg) wiąże się ze spadkiem tem-
peratury. Z drugim czynnikiem, opisującym ok.
10% zmienności składu są związane takie pod-
stawienia, jak ed oraz Tschermaka (Ti-tk, Al-tk,
Fe-tk, Zr-tk). Ich rola wiąże się z istotnym
udziałem AlIV, który kompensuje ładunek nie tyl-
ko obsadzanej przez Na/K pozycji A, ale również
obecność Ti4+, Zr4+, Fe3+, Al3+, Cr3+ w pozycji C.
Zatem zmienność wywołana drugim czynnikiem
wynika z chemicznej specyfiki składu stopów.

W zmienności składu Ca-amfiboli, poza wekto-
rem fm, istotniejszą rolę odgrywają również wek-
tory ed oraz kn, bezpośrednio związane z obsa-
dzeniem pozycji A. Z badań eksperymentalnych
(HELZ, 1973; SPEAR, 1981) wynika, iż podstawie-
nia te wykazują pozytywną korelację ze wzro-
stem temperatury; przy stałym ciśnieniu oraz
ustalonej aktywności tlenu w stopie ich udział
wzrasta wraz z temperaturą. Stwierdzenie to po-
pierają również eksperymenty R.T. HELZA (1979),
które wykazały temperaturową zależność KD

Na-K

(amfibol/stop), oraz J.D. BLUNDY’EGO i T.J.B. HOL-

LANDA (1990), których geotermometr jest oparty
na temperaturowej zmienności udziału wektora
Na_|_|A

—1AlIVSi—1. Wysoki udział tych wektorów
w strukturach badanych amfiboli potwierdza ich
wysokotemperaturowy charakter; ich obniżone
udziały są charakterystyczne tylko dla Mg-katofo-
rytów z pikrytów.

Kolejnymi wektorami biorącymi udział
w zmienności składu amfiboli są Ti-tk oraz —
w mniejszym stopniu — Al-tk. R.T. HELZ (1973),
F.S. SPEAR (1981) oraz J.D. BLUNDY i T.J.B. HOL-

LAND (1990) wykazali, że wzrost temperatury
krystalizacji Ca-amfiboli powoduje wzrost udziału
Na, K, Ti oraz Al (spadek Si) w ich strukturze,
czego konsekwencją generalną jest wzrost wraz
z temperaturą udziału podstawienia kaersutyto-
wego [kaer = Tr + kn + ed + xTi-tk + (4fmm)] lub
pargasytowego [parg = Tr + kn + ed + Al-tk +
(4fmm)]. Pojawienie się wektora Fe-tk w głównym
kierunku zmienności składu amfiboli wskazuje
na rolę fO2 w stabilizacji ich składu.

Badania P.L. KINGA et al. (2000) dowiodły, że
wzrost aktywności tlenu powoduje spadek
udziału AlVI, Fe2+ oraz H, przy wzroście Na. Fa-
woryzuje to podstawienia: (1) Fe3+AlVI

—1, (2)
Fe3+O2—Fe2+

—1OH—
—1 oraz (3) NaFe3+O2—_|_|A

—1Al3+
—1OH—

1,
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Tabela 49. Wyniki analizy czynnikowej wykonanej metodą głównych składowych (PCA) dla amfiboli skał cieszyńskiej prowin-
cji magmowej

Skały Procent
zmienności Kierunek zmienności

Cieszynity teralitowe 92 1,0fm + 0,1Fe-tk + 0,1ed + 0,1kn = K0,5 _|
_
|A

—0,5Fe2
5

+
,0Fe3

0
+
,5Mg—5,5AlIV

1,0Si—1,0

6 0,7Ti-tk + 0,3ed + 0,1fm = NaA
0,3 _|

_
|A

—0,3Ti0,8Fe2
0

+
,1Mg—0,9AlIV

2,0Si—2,0

Syenity 88 1,0fm + 0,1Fe-tk + 0,1ed + 0,1kn = K0,5 _|
_
|A

—0,5Fe2
5

+
,0Fe3

0
+
,5Mg—5,5AlIV

1,0Si—1,0

8 0,6Ti-tk + 0,2ed + 0,1fm = NaA
0,3 _|

_
|A

—0,3Ti0,85Fe2
0

+
,15Mg—1,0AlIV

2,0Si—2,0

Cieszynity subalkaliczne 93 0,9fm + 0,4pl + 0,1ed + 0,2Fe-tk = NaA
1,0 _|

_
|A

—1,0NaB
4,0CaB

—4,0Fe2
9

+
,0Fe3

2
+
,0Mg—11,0Al—1,0Si1,0

5 0,5pl + 0,7Fe-tk + 0,1Zr-tk + 0,1TiSi = NaB
1,0CaB

—1,0Fe3
1

+
,2Ti0,2Zr0,2Mg—1,4AlIV

0,6Si—0,8

Pikrocieszynity 90 1,0fm + 0,1kn + 0,2ed + 0,1Fe-tk + 0,1Al-tk =
= KA

0,25NaA
0,25 _|

_
|A

—0,5Fe2
2

+
,5Fe3

0
+
,25AlVI

0,25Mg—3,0AlIV
1,0Si—1,0

8 0,6ed + 0,1kn + 0,2Ti-tk + 0,7Al-tk + 0,3Fe-tk =
= NaA

0,5K
A
0,1 _|

_
|A

—0,6Ti0,2Fe3
0

+
,3AlVI

0,7Mg—1,2AlIV
2,0Si—2,0
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przy czym równanie (2) odgrywa w tym procesie
najistotniejszą rolę. P.L. KING et al. (2000) poka-
zali, iż amfibole krystalizujące przy buforze HM
mają wysoki stosunek Fe3+/Fe2+, wysoki udział
MgM4 oraz obniżony udział Ti. Dla niskich i śred-
nich fO2 krystalizuje pargasyt, natomiast dla HW
— magnesiohastingsyt z małym udziałem Ti. Ka-
ersutyty krystalizują ze stopów bogatych w Ti,
niskich P oraz wysokich T > 1100°C, przy
logfO2 = NNO. Z kolei eksperymenty R.T. HELZA

(1973) wykazały, że tylko dla bufora QFM w wy-
sokich temperaturach (T > 900°C) stabilną fazą
jest kaersutyt, którego udział TiO2 jest kontrolo-
wany przez fO2. Przy wzroście aktywności tlenu
w magmie, w danej temperaturze stopu, następu-
je spadek udziału Ti w strukturze amfibolu kosz-
tem ekspansji udziału Fe-Ti tlenków, z czego wy-
nika, iż stosunek FeO/TiO2 w stopie kontroluje
skład kaersutytu. Tak więc krystalizacjom boga-
tym w Ti amfiboli sprzyja fO2 = QFM-NNO.

Dla buforów QFM oraz NNO notowano najwyż-
sze wartości Ti-tk; jego udział jest pozytywnie
skorelowany z temperaturą, a maksimum kontro-
luje fO2. Jeżeli ponownie powrócimy do zależności
fm vs. Ti-tk (rys. 145), to odstępstwo od ogólnego
trendu opisanego strzałką możemy zinterpreto-
wać zróżnicowaną wartością fO2. Wyróżnia się tu
próbka Świętoszówka (sill pikrocieszynitu), któ-
ra ma wyraźnie obniżone udziały Ti. Zarówno
ona, jak i pikryty krystalizowały przy wyższych
fO2 w stosunku do silli cieszynitów teralitowych.
W przypadku cieszynitów subalkalicznych praw-
dopodobnie niższy udział Ti w stopie wyjściowym
był główną przyczyną obniżenia udziału tego
wektora. Przy najniższych fO2 krystalizowała
próbka Dębowiec 43 (sill pikrocieszynitu).

Przy wzroście ciśnienia w strukturach amfibo-
li następuje wzrost udziału H, KA, NaM4, AlVI oraz
stosunku Fe3+/Fe2+, przy spadku udziału AlIV

oraz Ti (KING et al., 2000). Tak więc wbudo-
wywanie Ti w strukturę amfiboli przez Ti-tk lub
oxy-Ti-tk (Ti4+O2—Rn+

—1(OH)—
—1) podstawienie podle-

ga kontroli zarówno P, jak i T. Z danych ekspery-
mentalnych T. OBY (1997) oraz T. OBY et al.
(1986) możemy wyciągnąć wniosek, że wysokie
udziały TiO2 w badanych Ca-amfibolach są
związane z ich krystalizacją w warunkach ni-
skiego ciśnienia (P < 7 kbar) oraz wysokiej tem-
peratury (> 1000°C) z bogatych w Ti stopów.

W przypadku NaCa- oraz Na-amfiboli główny
kierunek ich zmienności związany jest z sumą
wektorów pl + Fe-tk, czyli wektorem arfvedsonito-
wym, którego udział rośnie przy spadku tempera-
tury (HELZ, 1973; SPEAR, 1981). Z przedstawio-
nych danych wynika, że czynnikami kontro-
lującymi zmienność składu amfiboli były: skład
stopu, temperatura oraz fO2.

4.2.12. Termobarometria amfiboli

W celu określenia warunków P-T krystalizacji
amfiboli zastosowano wiele kalibracji wiążących
powyższe parametry z ich składem. Dwa termo-
metry oparte na udziale Ti w ich strukturze ko-
rzystają z danych eksperymentalnych R.T. HELZA

(1973). Warunkiem ich stosowalności jest aktyw-
ność tlenu w magmie odpowiadająca buforowi
QFM oraz stan nasycenia stopu Ti (obecność
Ti-magnetytu, ilmenitu, tytanitu). M.T. OTTEN

(1984) podaje zależność: T(°C) = 273 ⋅ Ti(23 O)
+ 877, której zastosowanie (dla amfiboli z mg >
0,4) dało przedział zmian T = 1070—980°C.
O. FÉMÉNIAS et al. (2006), krytykując kalibrację
M.T. OTTENA (1984), podają zależność: ln(Ti)amfibol

= 2603/T — 1,70, definiującą obniżony w sto-
sunku do uprzedniego zakres temperaturowy
1000—810°C. Zastosowanie Hb-Pl termometru dla
równowagowej wymiany Ed + Ab = Rich + An
(BLUNDY, HOLLAND 1990), odpowiedniej dla bez-
kwarcowych zespołów subsolidusowych, dało wy-
niki porównywalne z termometrem O. FÉMÉNIASA

et al. (2006) (980—800°C dla P = 2 kbar). Do
rzadko stosowanych należy termometr R.T. HELZA

(1979): lnKD
Na-K (amfibol/stop) = —4258/T + 3,25,

którego stosowanie wymaga znajomości składu
stopu (przybliżono go składem skały), będącego
w równowadze z amfibolem. Rezultatem jego wy-
korzystania jest następujący zakres temperaturo-
wy: 1030—800°C. C. KUS (1986) podał zmodyfiko-
wane równanie: lnKD

Mg-Fe(Cpx/Hbl) = —3,699 +
0,005T, którego zastosowanie pozwala otrzymać
temperatury ∼990°C. Uzyskane wyniki mieszczą
się w szerokim przedziale 1070—800°C. Z półilo-
ściowego termobarometru W.G. ERNSTA i J. LIU

(1998) wynika, że dla obecnych w badanych am-
fibolach udziałów TiO2 temperatura ich krystali-
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zacji winna być większa od 1000°C (punkty pro-
jekcyjne ich analiz leżą powyżej izoplety składu
TiO2 > 4,0 %wag.).

Zastosowanie barometrów opartych na udziale
AlTotal w hornblendach, kalibrowanych dla zespołu
mineralnych Qtz + Pl + Or + Hbl + Bi + Sph +
Mt(Ilm), daje przeszacowane wartości P,
mieszczące się w przedziale 7—10 kbar. Wynika
to z faktu, iż dla tych samych warunków P-T am-
fibole krystalizujące ze stopów o niższej aktyw-
ności SiO2 oraz wyższej Al2O3 (brak obecności
Qtz w subsolidusie) zawierają wyższe udziały
AlIV. Wykazano ponadto eksperymentalnie, że
wzrostowi temperatury stopu sprzyja wzrost
udziału podstawień opartych na wymianie Si4+ ⇔
Al3+ (ed, Tsch-tk) (ERNST, LIU, 1998). Ten fakt eks-
perymentalny został uwzględniony w barometrze
J.L. ANDERSONA i D.R. SMITHA (1995), opartym na
równaniu: P = 4,76Al — 3,01 — {[T(°C) — 675]/
85} ⋅ {0,530Al + 0,005294[T(°C) — 675]}. Jego
zastosowanie dla temperatury stopu T = 930°C
daje wartość ciśnienia 1,2 kbar, natomiast dla T
> 960°C ciśnienie przyjmuje wartości ujemne.
Z kalibracji tego barometru wynika, że błąd osza-
cowania temperatury stopu wynoszący 100°C
prowadzi do błędu dla P ≈ 2 kbar. Zatem rów-
nież kalibracja omawianego barometru jest nie-
odpowiednia dla badanych amfiboli, wskazuje jed-
nakże na niskie wartości ciśnienia stopu rzędu
2—3 kbar. Zastosowanie barometru T. OBY et al.
(1986) opartego na ujemnej korelacji Ti oraz P
(Ti = —0,014P + 0,82; dla Timax = 0,71 apfu; P =
7,8 kbar) prowadzi do wniosku, że generalnie
amfibole ze skał cieszyńskiej prowincji magmo-
wej mogły krystalizować przy P ≤ 8,0 kbar.

Badania nad syntetycznymi układami do-
wiodły, że Ti-amfibole są stabilne w bardzo szero-
kim przedziale ciśnieniowym. W eksperymentach
T. OBY et al. (1986) oraz T. OBY (1997) ciśnienie
zmieniało się w przedziale 5—30 kbar, a tempera-
tura w zakresie 850—1150°C. W eksperymentach
J. ADAMA i T.H. GREENA (1994), którzy dla zakre-
su P = 5—30 kbar syntetyzowali Ti-pargasyty,
składy amfiboli przy wzroście P zawierały więk-
sze udziały KA, NaB oraz AlVI (wzrost udziału
wektora gl) oraz obniżone Ti i REE. Zatem fazy
te są stabilne zarówno w płaszczu, jak i skoru-
pie; ponieważ — jak wcześniej wspomniano —
udział Ti w ich strukturze jest funkcją P, kaersu-

tyty z Ti > 0,5 apfu są stabilne dla P < 7 kbar,
natomiast przy wyższych P (7—20 kbar) stabilny
jest Ti-pargasyt oraz pargasyt (P > 20 kbar).
W eksperymentach M.C. JOHNSONA et al. (1991)
kaersutyt był syntetyzowany dla P = 2—2,5 kbar
oraz T = 950—850°C, natomiast próby jego syn-
tezy dla P = 0—2 kbar (T = 700—900°C) skoń-
czyły się niepowodzeniem (MCCUBBIN et al.,
2005). Okazało się jednak (MCCUBBIN et al.,
2006), że fluorowa odmiana kaersutytu (F ≈ 3,6
%wag.) jest stabilna dla P < 2 kbar w zakresie
T = 750—1050°C. Z podsumowania danych eks-
perymentalnych wynika, że badane amfibole mo-
gły krystalizować w zakresach P ≤ 7(8) kbar
oraz T = 850—1150°C.

W badanych kaersutytach homogenizacja in-
kluzji stopu dała wysoką temperaturę 1170°C
(WŁODYKA, KARWOWSKI, 1993), stąd, podsumo-
wując dostępne informacje dotyczące zarówno
własnych oznaczeń, jak i badań eksperymental-
nych, prawdopodobny zakres krystalizacji Ca-am-
fiboli (kaersutyt-ferrokaersutyt) mógłby się za-
wierać w zakresie 1170—850°C, przy P ≤ 7(8)
kbar. Zatem Ti-amfibole mogły krystalizować
przed i po iniekcji magmy w osady zbiornika
śląskiego. Brak jednak dowodów na jego poliba-
ryczną krystalizację. Minerał ten zarówno w pi-
krytach, jak i innych rodzajach skał zawsze wy-
kazuje reakcyjne relacje z subkrzemowym diop-
sydem krystalizującym in situ. Nie obserwowano
również obecności jego fenokryształów w stre-
fach przechłodzenia silli, gdzie koncentrowały się
fazy krystalizujące przed iniekcją stopów.

Zdaniem R.H. MITCHELLA (1990), ewolucja
składu od Ca- przez NaCa- do Na-amfiboli od-
zwierciedla spadek temperatury oraz fO2 wzdłuż
lub poniżej buforu QFM. Badania W.M. THOMASA

(1982a, b) dowiodły, że hastingsyt jest trwały do
temperatur ∼690°C (QFM), jego wyższą stabil-
ność można uzyskać, podstawiając grupy (OH)
fluorem oraz wysokim udziałem K w pozycji A.
Richteryt jest stabilny do 1030°C, natomiast
Fe-richteryt — tylko do 525°C (QFM) (CHARLES,
1975). W badaniach eksperymentalnych E. HARM-

SA et al. (2004) nad stopami fonolitowymi, któ-
rych wyniki pozwoliłyby sprecyzować zakres sta-
bilności sodowo-wapniowych i sodowych amfiboli
w badanych skałach, górny zakres ich stabilności
został określony na 770°C (pH2O > 1,5 kbar)
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oraz 720°C (pH2O < 1 kbar) dla buforu NNO.
Z kolei w eksperymentach nad stopami pantelle-
rytowymi (SCAILLET, MACDONALD, 2006) górny za-
kres stabilności arfvedsonitu wynosił 710°C dla
H2O ≤ 4 %wag. oraz 660°C dla H2O = 6 %wag.
(Ptotal = 1,5 kbar, NNO-2 log).

Sumując przedstawione informacje, możemy
przyjąć, że Ti-amfibole serii kaersutyt-ferrokaer-
sutyt krystalizowały w wyższych temperaturach,
prawdopodobnie w zakresie 1170—900 (850)°C,
natomiast zielone reakcyjne obwódki o składach
hastingsytu, taramitu, richterytu czy też arfvedso-
nitu powstawały w temperaturach poniżej 800°C.

4.2.13. Badania strukturalne amfiboli
— spektroskopia
mössbauerowska

Złożone widma mössbauerowskie badanych
kaersutytów rozkładano na widma składowe, sto-
sując ogólnie przyjęte zasady (OBERTI et al.,
2007), tj. przyjmując jednakową powierzchnię
obu linii rozszczepienia kwadrupolowego oraz
zbliżone szerokości połówkowe linii przypisanych
Fe2+ w pozycjach M1-3. Otrzymane wyniki zesta-
wiono w tabeli 50. Na podstawie poczynionych
w pracach D.S. GOLDMANA (1979) oraz W.M. THO-

MASA (1982a) uogólnień interpretacyjnych widm
mössbauerowskich Ca-amfiboli linie o rozszcze-
pieniu kwadrupolowym QS > 2,70 mm/s przypi-
sano Fe2+ w M1, linie o QS z przedziału
2,43—2,54 mm/s Fe2+ w M3, natomiast Fe2+

w M2 linie o QS 1,94—2,07 mm/s. Zgodnie z in-
terpretacją D.S. GOLDMANA (1979), występowanie
Fe2+ w pozycji B (M4) wyraża się obecnością linii
o QS poniżej 1,8 mm/s, które w badanych amfi-
bolach nie występują. Ponieważ zakresy zmian
wartości rozszczepienia kwadrupolowego dla Fe2+

w pozycjach M1 i M3 w znacznej części się po-
krywają, wielu autorów przypisuje Fe2+ w pozy-
cjach M1,3 jedną linię o QS pośrednim pomiędzy
QS dla M1 i M3. Wzrost udziału Al oraz Fe3+

w Ca-amfibolach powoduje obniżenie wartości
rozszczepienia kwadrupolowego dla Fe2+ w pozy-
cjach M1,2,3 oraz separację dubletów dla M1
i M3 (GOLDMAN, 1979). W tabeli 50 dla próbki

cieszynitu teralitowego z Puńcowa przedstawiono
rozkład widma eksperymentalnego dla dwóch
modeli: Fe2+ (M1M2M3) oraz Fe2+ (M1,3M2). Jak
widzimy, przy dopasowywaniu składowych dla
obu modeli wielkość rozszczepienia kwadrupolo-
wego dla Fe2+ (M2) ulega niewielkim zmianom,
natomiast sumaryczny udział Fe2+ w (M1 + M3)
w obu modelach jest taki sam, w ramach
popełnianego błędu pomiarowego. Wymienione
dwa modele rozkładu udziału Fe2+ przedstawiono
graficznie na rys. 149a, b; w tabeli 50 podano
dane dla bardziej preferowanego modelu pierw-
szego; wynika z nich, że wielkość przesunięcia
izomerycznego ulega obniżeniu wraz ze spadkiem
wartości rozszczepienia kwadrupolowego przy
przejściu od pozycji M1 do M2. Jak wykazały ba-
dania W.M. THOMASA (1982a), zaprezentowane
w tabeli 50 udziały Fe2+ w pozycjach M1,2,3 nie
odpowiadają ich rzeczywistym wartościom wy-
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Rys. 149. Widma mössbauerowskie Ca-amfiboli: a — kaer-
sutyt, model Fe2+ (M1M2M3), b — kaersutyt, model Fe2+

(M1,3M2), c — oksykaersutyt



znaczonym metodą rentgenostrukturalną, po-
wierzchnie dubletów bowiem są zaburzone obec-
nością udziału AlIV, co ma miejsce w przypadku
badanych kaersutytów.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 50,
Fe2+ jest obecne we wszystkich trzech pozycjach
M1,2,3 przy spełnieniu generalnej zależności, że

jego sumaryczny udział w M1,3 dominuje nad
jego udziałem w pozycji M2. Żelazo trójwarto-
ściowe jest związane głównie z pozycją M2; we
wszystkich badanych amfibolach obserwowany
jest pojedynczy poszerzony dublet z przesunię-
ciem izomerycznym przy 0,35—0,39 mm/s oraz
rozszczepieniem kwadrupolowym zmieniającym
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Tabela 50. Wyniki rozkładu eksperymentalnych widm mössbauerowskich kaersutytów z cieszynitów, pikrocieszynitów i pi-
krytów wraz z widmem oksykaersutytu

Skały Dublety IS
[mm/s]

QS
[mm/s]

Γ
[mm/s]

Fe
[%] Pozycja Fe3+/Fe2+

Cieszynit teralitowy Puńców 1 1,15 2,80 0,15 15 Fe2+ M1

0,26

2 1,13 2,47 0,16 36 Fe2+ M3

3 1,13 1,98 0,21 25 Fe2+ M2

4 0,39 0,71 0,24 22 Fe3+

M2
5 0,34 1,47 0,15 2 Fe3+

1 1,13 2,59 0,19 50 Fe2+ M1,3

0,24
2 1,13 2,04 0,21 25 Fe2+ M2

3 0,39 0,71 0,25 22 Fe3+

M2
4 0,34 1,47 0,15 3 Fe3+

Cieszynit teralitowy Boguszowice 1 1,14 2,75 0,14 19 Fe2+ M1

0,27
2 1,12 2,43 0,17 33 Fe2+ M3

3 1,09 1,97 0,20 23 Fe2+ M2

4 0,37 0,69 0,29 25 Fe3+ M2

Pikrocieszynit Cieszyn 10 1 1,14 2,90 0,18 29 Fe2+ M1

0,37
2 1,11 2,47 0,18 28 Fe2+ M3

3 1,10 1,93 0,18 12 Fe2+ M2

4 0,36 0,71 0,35 31 Fe3+ M2

Pikryt Cieszyn 2 1 1,13 2,91 0,14 14 Fe2+ M1

0,40
2 1,11 2,54 0,17 31 Fe2+ M3

3 1,08 2,07 0,22 22 Fe2+ M2

4 0,38 0,72 0,31 33 Fe3+ M2

1 1,12 2,79 0,16 24 Fe2+ M1

0,42
2 1,11 2,44 0,16 25 Fe2+ M3

3 1,08 1,97 0,20 17 Fe2+ M2

4 0,37 0,74 0,30 34 Fe3+ M2

Pikryt Boguszowice 1 1,14 2,91 0,18 28 Fe2+ M1

0,37
2 1,12 2,49 0,18 28 Fe2+ M3

3 1,11 1,94 0,18 13 Fe2+ M2

4 0,35 0,72 0,35 31 Fe3+ M2

Oksykaersutyt* 1 0,38 0,79 0,23 40 Fe3+ M1,3

9,432 0,42 1,31 0,34 52 Fe3+ M2

3 0,88 2,57 0,37 8 Fe2+ M1,3

Objaśnienia: IS — przesunięcie izomeryczne, QS — rozszczepienie kwadrupolowe, Γ — szerokość linii widmowej w połowie wysokości.
* Otrzymanego przez utlenianie w temperaturze 700°C kaersutytu z próbki cieszynitu teralitowego z Puńcowa.
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się w przedziale 0,69—0,74 mm/s. Tylko w prób-
ce z cieszynitu teralitowego z Puńcowa występu-
je słaby dodatkowy dublet związany z Fe3+, dla
którego IS = 0,34, a QS = 1,47 mm/s. Jak wyka-
zały badania (OBERTI et al., 2007), Fe3+ występuje
w pozycji M2, gdy O(3) = (OH, F, Cl)—, natomiast
w amfibolach z udziałem oksykomponentu [O(3)
= O2—] Fe3+ może występować we wszystkich po-
zycjach M(1, 2, 3).

W odróżnieniu od piroksenów, kaersutyty wy-
kazują mniejszy udział Fe3+, średni stosunek
Fe3+/Fe2+ w cieszynitach teralitowych wynosi
0,26, natomiast w pikrytach i pikrocieszynitach
— 0,39. Stosując te wartości oraz równania regre-
sji wiążące udziały Fe3+ i Ti z O3O2— (OBERTI et al.,
2007), obliczono udziały tego ostatniego. Dla
pierwszego z równań otrzymano 0,35—0,42,
w przypadku drugiego zaś 0,71—0,81 apfu. Wyda-
je się, że wartości otrzymane z pierwszego rów-
nania są bardziej prawdopodobne, stąd udział
O3O2— w badanych amfibolach nie powinien prze-
kraczać 0,5 apfu.

W tabeli 50 oraz na rys. 149c zaprezentowa-
no dane dla oksykaersutytu otrzymanego w wyni-
ku utleniania kaersutytu w temperaturze
700°C/3 h. Jego struktura zawiera niewielki
udział Fe2+, natomiast Fe3+ manifestuje swą obec-
ność dwoma dubletami z przesunięciami izome-
rycznymi 0,38 mm/s i 0,42 mm/s oraz odpowia-
dającymi im rozszczepieniami kwadrupolowymi
0,80 mm/s i 1,30 mm/s. Według interpretacji
K. ISHIDY i F.C. HAWTHORNE’A (2006), wewnętrzny
dublet z mniejszym QS jest przypisany Fe3+ w M1
oraz M3, natomiast zewnętrzny — Fe3+ w pozycji
M2. Obecny w próbkach pierwotnych (nieutlenia-
nych) dublet związany z Fe3+ w M2, scharaktery-
zowany przez QS = 0,35—0,39 mm/s, IS =
0,69—0,74 mm/s, zachowuje się w trakcie utle-
niania, nakładając się na dublet Fe3+ w M1 i M3.
Tak więc wewnętrzny dublet w oksykaersutytach
jest w rzeczywistości superpozycją dubletów Fe3+

w M1, M3 oraz M2. Wystąpienie dwóch dubletów
związanych z Fe3+ w pozycji M2 wyraźnie od sie-
bie odseparowanych tłumaczy się wpływem
działania drugiej sfery koordynacyjnej, która ob-
niża symetrię wielościanu koordynacyjnego
wokół 57Fe w pozycji M2. Odmienną interpretację
podwójnych dubletów przypisywanych Fe3+

w strukturze kaersutytu pochodzenia płaszczo-

wego podają S. NASIR i A.D. AL-RAWAS (2006).
Przypisują oni dublet wewnętrzny z QS =
0,73—0,87 Fe3+ w M1, natomiast zewnętrzny —
z QS = 1,28—1,45 Fe3+ w M2-3. W próbach bada-
nych przez S. NASIRA i A.D. AL-RAWASA (2006)
obecny był Ti (do 0,8 apfu), natomiast w ekspery-
mentach K. ISHIDY i F.C. HAWTHORNE’A (2006) utle-
niany był pargasyt (Ti do 0,04 apfu). Kaersutyty
pochodzenia płaszczowego badali również D.M.
DYAR et al. (1993), którzy przypisali Fe3+ do po-
zycji M1-3 na podstawie parametrów: M1: QS =
0,70, mm/s, IS = 0,40 mm/s, M3: QS = 1,16
mm/s, IS = 0,40 mm/s, M2: QS = 1,56 mm/s, IS
= 0,38 mm/s.

4.3. Miki: klasyfikacja, podstawienia,
ewolucja składu
i termobarometria

Uproszczoną formułę mik można zapisać na-
stępująco: IM2—3 _|_|1—0 T4 O10 A2; w badanych mi-
kach, w ich poszczególnych pozycjach krystalo-
graficznych, występują następujące kationy: I(K,
Ba, Na, Ca), M(Mg, Fe, Ti, Mn, Al), T(Si, Al) oraz
A(OH, F, Cl).

Dokonując przeliczenia wyników ich analiz na
ładunek 22+ (tabela 51), dla zdecydowanej więk-
szości analiz otrzymujemy deficyt udziału katio-
nów w pozycjach T, M oraz I. Oznacza to, że ich
składy opisane są nierównością: [IV](Si + Al) ≤
4,000. Udział [VI]Al3+ jest najczęściej zerowy, za-
tem deficyt w pozycji T należałoby uzupełnić
Fe3+, zgodnie z podstawieniem [IV]Al3+ ⇔ [IV]Fe3+,
stąd często powyższy niedobór jest używany do
estymacji minimalnego udziału Fe3+ (SHAW, PEN-

CZAK, 1996). Zastosowanie metody ładunku 22+

może spowodować przeszacowanie udziałów ka-
tionów, jeżeli w badanych mikach występuje duży
udział Fe3+. Z kolei przy istotnej obecności Ti4+

występuje problem niedoszacowania Al (FELDSTE-

IN et al., 1996). Obserwowany niedobór kationów
w pozycjach M, T badanych mik należy raczej
wiązać z obecnością kationów o zmiennej walen-
cyjności, głównie Ti4+ w M, natomiast niedobór
w pozycji I jest minimalny i może wynikać
z błędów analitycznych.
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Jeżeli zastosujemy metodę przeliczania wyni-
ków analiz na stałą sumę kationów Σ(T, M) =
7,000) bez udziału wakancji w pozycji M, to poja-
wia się wyraźny nadmiar ładunku dodatniego (ta-
bela 51), wynikający z przeszacowania udziału
kationów w pozycji M oraz w mniejszym stop-
niu I. Nadmiar kationów występuje również w po-
zycji T, pojawia się [VI]Al3+, obliczony zaś metodą
bilansu ładunku Fe3+ daje wartości zerowe.

W tabeli 51 przedstawiono także wyniki prze-
liczeń tych samych trzech analiz mik metodą R.F.

DYMKA (1983). Jest ona oparta na normalizacji
składu na stałą sumę kationów, w której nadmiar
ładunku w warstwie oktaedrycznej M jest bilan-
sowany przez wakancjowy mechanizm wbudowy-
wania [VI]Ti4+ i [VI]Al3+. Wykonane tą metodą obli-
czenia udziałów Fe3+ za pomocą programu MICA+

(YAVUZ, 2003) dały wysokie, prawdopodobnie za-
wyżone, wartości Fe3+. Obliczony na ich podsta-
wie stosunek Fe3+/Fe2+ wskazywałby na fO2

w stopie odpowiadającą buforowi HM.
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Tabela 51. Zestawienie wyników przeliczania analiz mikrosondowych K-mik metodą
ładunku 22+, Σ(T, M) = 7,000 oraz metodą R.F. DYMKA (1983) [%wag.]

Ładunek 22+ Σ(T, M) = 7,000 Metoda R.F. DYMKA (1983)

1 2 3 1 2 3 1 2 3

SiO2 33,83 33,35 34,67 33,83 33,35 34,67 33,83 33,35 34,67
TiO2 6,65 4,32 0,89 6,65 4,32 0,89 6,65 4,32 0,89
Al2O3 15,44 11,73 15,06 15,44 11,73 15,06 15,44 11,73 15,06
Cr2O3 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02
Fe2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,67 7,17 1,07
FeO 12,91 36,75 30,42 12,91 36,75 30,42 4,20 30,30 29,46
MnO 0,32 0,75 0,35 0,32 0,75 0,35 0,32 0,75 0,35
MgO 14,20 0,56 4,45 14,20 0,56 4,45 14,20 0,56 4,45
BaO 3,75 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00
CaO 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06
Na2O 0,60 0,05 0,14 0,60 0,05 0,14 0,60 0,05 0,14
K2O 7,94 9,31 9,24 7,94 9,31 9,24 7,94 9,31 9,24
H2O 3,65 3,59 3,74 3,54 3,53 3,70 3,65 3,59 3,74
F 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00
— O = F 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00

Total 99,64 100,41 99,02 99,54 100,35 98,98 101,12 101,13 99,15

SiIV 2,579 2,777 2,809 2,654 2,826 2,840 2,579 2,777 2,809
AlIV 1,387 1,151 1,191 1,347 1,171 1,161 1,387 1,151 1,191
IVFe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,073 0,000
T site 3,966 3,927 4,000 4,000 3,996 4,000 4,000 4,000 4,000
AlVI 0,000 0,000 0,247 0,081 0,000 0,293 0,000 0,000 0,247
Ti4+ 0,381 0,271 0,054 0,393 0,276 0,055 0,381 0,270 0,054
Cr 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,521 0,376 0,065
Fe2+ 0,823 2,559 2,061 0,847 2,604 2,084 0,268 2,110 1,996
Mn 0,021 0,053 0,024 0,021 0,054 0,024 0,021 0,053 0,024
Mg 1,613 0,070 0,537 1,660 0,071 0,543 1,613 0,069 0,537
M site 2,838 2,952 2,924 3,000 3,004 3,000 2,828 2,883 2,989
Ba 0,112 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,112 0,000 0,000
Ca 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,005
Na 0,089 0,008 0,022 0,091 0,008 0,022 0,089 0,008 0,021
K 0,773 0,989 0,955 0,795 1,006 0,965 0,772 0,989 0,955
I site 0,973 0,997 0,982 1,001 1,015 0,992 0,973 0,997 0,981

Σ (T, M, I) 7,777 7,876 7,906 8,001 8,015 7,992 7,801 7,880 7,970

O2— 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
OH— 1,854 2,000 2,000 1,850 2,000 2,000 1,854 2,000 2,000
F— 0,146 0,000 0,000 0,151 0,000 0,000 0,146 0,000 0,000
Ładunek 0,000 0,000 0,000 0,635 0,386 0,241 0,000 0,000 0,000



S.N. FELDSTEIN et al. (1996) porównali wyniki
przeliczeń uzyskanych metodami ładunek 22+

i Σ(T, M) = 7,000 z metodą 24 = O + OH + F +
Cl. Okazało się, iż udziały Ti, Mg, Mn, Ca, Ba
oraz F i Cl wyznaczone obu metodami dają po-
prawne wartości, podobne do opartych na wyni-
kach pełnych analiz (metoda 24 = O + OH + F +
Cl). Większe rozbieżności stwierdzono dla
udziałów Si oraz Al, natomiast największy błąd
wynika z przeszacowania udziału Fe2+ w stosun-
ku do Fe3+ oraz OH kosztem O. W związku
z tym, zgodnie z zaleceniami IMA, wyniki analiz
mikrosondowych badanych mik zostały przeliczo-
ne na podstawie ładunku 22+, natomiast anali-
zując możliwe warianty podstawień obecnych
w ich strukturze, przyjęto umownie, iż minimal-
ny udział Fe3+ będzie szacowany na podstawie
stosunku Fe3+/Fe2+ dla bufora QFM. Założenie to
jest oparte na danych dla mik występujących
w analogicznych typach skał alkalicznych, przed-
stawionych w pracy C.M.B. HENDERSONA i K.A.
FOLANDA (1996).

Jego poprawność sprawdzono za pomocą spek-
troskopii ramanowskiej. W tym celu wykonano
pomiary widm absorpcyjnych w zakresie drgań
grup (OH) wzdłuż uprzednio wykonanego punkto-
wego profilu mikrosondowego. Na rys. 150a za-
prezentowano widma grup (OH) zarejestrowane
w punktach pomiarowych o wskaźnikach mg
0,704, 0,625 oraz 0,508, natomiast na rys. 150b,

c — wyniki rozkładu ich obwiedni. Częstość
drgań grup (OH) w K-mikach zależy od tego, jaki
zespół kationów stanowi ich pierwszą sferę koor-
dynacyjną. W interpretacji ich drgań korzystano
ze schematów podanych w pracach W. VEDDERA

(1964) (flogopit-biotyt) oraz J.G. REDHAMMERA et
al. (2000b) (annit). Zestawione w tabeli 52 drga-
nia są aktywne w podczerwieni. Wyróżnia się
wśród nich drgania N (normalne = OH — 3[6]R2+),
I (domieszkowe = OH — 2[6]R2+[6]R3+) oraz V [wa-
kancjowe = OH — 2[6](R2+, R3+) [6]_|_|]. W zareje-
strowanych widmach Ramana nie są aktywne
drgania dla liczb falowych mniejszych od 3600
cm—1 (drgania typu V). Jak wynika z rys. 150,
widma te stanowią szerokie, złożone pasma
z jednym maksimum. W procesie ich rozkładu
przyjęto zasadę minimalizacji liczby pasm skła-
dowych z konturem Gaussa. Przy dopasowa-
niu (χ2

min) zastosowano szerokości połówkowe
(FWHM = 26—33 cm—1) obserwowane dla serii
flogopit-biotyt z dobrze wydzielonymi maksimami
pasm składowych (REDHAMMER et al., 2000b).
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Rys. 150. Widma Ramana flogopitu w zakresie drgań grup
OH wykonane dla różnych wartości parametru mg [Mg/(Mg
+ Fe2+)] = 0,704; 0,625; 0,508 (a) oraz ich rozkład na pas-
ma składowe dla mg = 0,704 (b), 0,508 (c)

Tabela 52. Interpretacja drgań grup (OH)
K-mik w widmach w podczerwieni

Pasmo Symbol Interpretacja

Flogopit — biotyt (VEDDER, 1964)

3712 NA OH — Mg, Mg, Mg

3696 NB OH — Mg, Mg, Fe2+

3680 NC OH — Mg, Fe2+, Fe2+

3664 ND OH — Fe2+, Fe2+, Fe2+

3668 IA OH — R3+, Mg, Mg

3652 IB OH — R3+, Mg, Fe2+

3636 IC OH — R3+, Fe2+, Fe2+

∼3625 VA OH — R2+, R2+, _|
_
|

∼3600 VB OH — R2+*, R3+*, _|
_
|*

∼3560 VC OH — R3+, R3+, _|
_
|

Annit (REDHAMMER et al., 2000)

3669 ND OH — Fe2+, Fe2+, Fe2+

3650 IB OH — Fe2+, Fe2+, Al3+

3628 IA OH — Fe2+, Fe2+, Fe3+

∼3600 VA OH — Fe2+, Al3+, _|
_
|

∼3580 V’A OH — Fe3+, Al3+, _|
_
|

∼3540 VB OH — Fe2+, Fe3+, _|
_
|

∼3520 VC OH — Fe3+, Fe3+, _|
_
|

* R2+ = Mg, Fe2+; R3+ = Al, Fe3+; _|
_
|= wakancje



W procesie rozkładu widm ramanowskich
otrzymano następujące pasma: 3709 cm—1 (NA),
3686 cm—1 (NC), 3664 cm—1 (ND) oraz 3641 cm—1

(IC). W prezentowanym profilu najistotniejsze
zmiany dotyczą symetrycznego spadku oraz
wzrostu intensywności pasm NA i ND. Udział tego
ostatniego systematycznie rośnie (główne pasmo
annitu, REDHAMMER et al., 2000b), obserwowana
tendencja zaś jest skutkiem spadku wartości
wskaźnika mg. Jedynym, a jednocześnie najbar-
dziej interesującym nas pasmem ze względu na
wartość stosunku Fe3+/Fe2+ jest IC, którego inten-
sywność nie podlegała istotnym zmianom. Obli-
czany dla poszczególnych punktów pomiarowych
profilu stosunek pól IC/(NA + NC + ND) na ogół
nie przekraczał wartości 0,1.

Analogiczne wyniki rozkładu widm grup (OH)
zostały przedstawione przez F. SCORDARIEGO et al.
(2006). Badane przez nich Ti-flogopity z mg =
0,75 pochodziły ze skał piroklastycznych, stąd
ich silne utlenienie (Fe3+/Fe2+ = 1,3). Wspom-
niani autorzy przyjęli następującą interpretację
pasm: (A) 3706 cm—1 (MgMgMg — OH — AK —
OH), (B) 3685 cm—1 (MgMgMg — OH — AK —
O2—), (C) 3663 cm—1 (MgMgFe3+ — OH — AK —
OH) oraz (D) 3642 cm—1 (MgMgFe3+ — OH — AK —
O2—). Wynikała ona z dużego udziału Fe3+ oraz lo-
kalnej konfiguracji OH — O2—, związanej z oksy-
podstawieniami. W interpretacji tej pasma A
oraz B są typu N, natomiast C i D typu I. Widma
IR Ti-flogopitów omówione w pracy F. SCORDARIE-

GO et al. (2006) miały dwa maksima, odpowiednio
przy ∼3700 cm—1 oraz 3665 cm—1. Pasmo
związane z obecnością Fe3+ w pozycji M zazna-
czało się wyraźnie w zakresie drgań grup (OH).
Jego relatywna intensywność wynosiła 0,23, pod-
czas gdy pasm A i B — odpowiednio 0,37 i 0,23.
Udział pasm B + D w całym widmie dokładnie
odpowiada wyznaczonemu analitycznie stosunko-
wi O2—/OH. W przypadku K-mik z cieszyńskiej
prowincji magmowej pasmo przy 3663 cm—1 dla
składów o wskaźniku mg = 0,704 ma wyraźnie
słabszą intensywność; należy je niewątpliwie
wiązać z drganiami (OH)-3[6]R2+ typu N. Tak więc
przedstawione porównanie widm grup (OH) po-
twierdza poczynione wcześniej założenie o praw-
dopodobnej wartości stosunku Fe3+/Fe2+.

Do klasyfikacji K-mik występujących w ska-
łach cieszyńskiej prowincji magmowej zastosowa-

no diagram mgli (Mg — Li) vs. feal (Fetot + Mn +
Ti — VIAl), zaproponowany przez G. TISCHENDORFA

et al. (2004), w którym granice pól są zdefinio-
wane na podstawie charakteru obsadzenia war-
stwy oktaedrycznej (udziały kationów są wyzna-
czone metodą ładunku 22+). Diagram ten można
stosować dla mik, których składy spełniają waru-
nek: [IV]Si ≥ 2,5 apfu, zatem jest on bardzo uży-
teczny w przypadku dysponowania tylko wynika-
mi analiz mikrosondowych. Klasyfikację bada-
nych K-mik przedstawiono na rys. 151. Ich
składy wykazują ewolucję: flogopit ⇒ biotyt ⇒
annit; w żyłach syenitu nefelinowego stwierdzono
dodatkowy kierunek: annit ⇒ syderofyllit.

Z diagramu klasyfikacyjnego (rys. 151) wyni-
ka, iż głównym czynnikiem odpowiedzialnym za
zmiany składu K-mik jest wektor FeMg—1 (pi-
kryty, pikrocieszynity, cieszynity) oraz Al-tk
(AlIVAlVISi—1R2+

—1-syenity). W trakcie krystalizacji
w kierunku od jądra kryształów do ich stref pe-
ryferycznych następuje systematyczny wzrost
udziału molowego annitu. Przedział zmian
wskaźnika mg (rys. 152) jest determinowany ro-
dzajem skały (składem stopu) oraz pozycją próby
w pionowym profilu sillu. Cechą charaktery-
styczną jest obecność wąskich obwódek reakcyj-
nych o składach wyraźnie kontrastujących ze
składem jądra (rys. 153a, e). Analogicznie do pi-
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Rys. 151. Klasyfikacja K-mik występujących w skałach cie-
szyńskiej prowincji magmowej z zastosowaniem diagramu
mgli (Mg — Li) vs. feal (Fetot + Mn + Ti — VIAl), zapropono-
wanego przez G. TISCHENDORFA et al. (2004)



roksenów oraz amfiboli, kryształy mik wykazują
cechy budowy sektorowej (rys. 153e, f). K-miki
należą zawsze do najmłodszych składników ciem-
nych (femicznych) badanych skał; obserwowano
ich epitaksjalne narastanie na ścianach pasa osi
Z piroksenów (rys. 153b, h) i amfiboli czy też na
kryształach Ti-magnetytu (rys. 153g). W żyłach
syenitu obserwowano reakcyjne zastępowanie
kryształów hedenbergitu annitem, który ma
wąskie obwódki wzrostowe (rys. 153c, d)
o składzie syderofyllitu. K-miki nie tworzyły ob-
wódek reakcyjnych na kryształach oliwinów. Jak
już wspomniano, zjawisko to dotyczyło głównie
piroksenów i amfiboli.

Występujące w skałach pikrytowych miki wy-
kazują wąski przedział zmian wskaźnika mg
(rys. 152), wynoszący 0,90—0,75 (tabela 53).
Punkty projekcyjne ich analiz występują zarówno
na polu flogopitu, jak i biotytu (rys. 151). W sto-
sunku do składu mik z pozostałych rodzajów
skał charakteryzują się najwyższymi udziałami
Na. Główne zmiany ich składu są związane ze
wzrostem Al oraz Ti i Ba, przy spadku udziałów
Na i Mg (rys. 152, 157). W poszczególnych sil-
lach pikrytu zaobserwowano odrębne przedziały
zmian składu K-mik. Na uwagę zasługuje sill pi-
krytu z Międzyrzecza, którego flogopity (tabela
53, an. 1—5) wykazywały najwyższe wartości

wskaźnika mg (0,90—0,81); dla pozostałych bada-
nych silli (tabela 53, an. 6—9) udokumentowano
zakresy ewolucji mg — Cieszyn 2 (0,85—0,77),
Boguszowice (0,80—0,75). Flogopity w Między-
rzeczu charakteryzują się następującymi cechami
składu: TiO2 ≤ 2,0 (5,0) %wag., Na2O ≤ 1,8
(1,5) %wag., BaO ≤ 0,7 (1,6) %wag. (dla porów-
nania w nawiasach podano dane dla pozostałych
silli). Flogopity z ksenolitów obecnych w tym sil-
lu mają składy bardzo podobne; ich wskaźnik mg
zmienia się w przedziale 0,90—0,86 (tabela 53,
an. 10—12). Różnice w składzie dotyczą większe-
go udziału Na oraz Cr w flogopitach ksenolitów.
G.H. HUCKENHOLZ et al. (1992), badając zmiany
składu Ca-amfiboli w zakresie 1—45 kbar, stwier-
dzili, iż stabilne w tym zakresie Ti-pargasyty
przy wzroście ciśnienia wzbogacają się w Na oraz
zubażają w Ti. Jeżeli jest to zjawisko prawdziwe
również w przypadku badanych K-mik, to flogopi-
ty sillu z Międzyrzecza krystalizowałyby przy
większych wartościach P w stosunku do pozo-
stałych silli pikrytowych. Oznacza to, że wspólnie
z kryształami oliwinu byłyby fazami zawieszony-
mi w stopie przed jego iniekcją w osady fliszu.

Miki serii flogopit-annit należą także do głów-
nych minerałów maficznych występujących w pi-
krocieszynitach, cieszynitach esseksytowych oraz
subalkalicznych, w których to w stosunku do pi-
krytów wykazują szeroki przedział zmian składu
(tabela 54). Zakres zmian wskaźnika mg bada-
nych skał (stopu) oraz K-mik wykazuje ścisły
związek, stąd w pikrocieszynitach biotyty rozpo-
czynają krystalizację od składów z mg = 0,8,
w cieszynitach esseksytowych z mg = 0,7, w cie-
szynitach subalkalicznych zaś z mg = 0,6. Udoku-
mentowany zakres zmian składu K-mik w pikro-
cieszynitach jest znacznie węższy niż w cieszyni-
tach. Większość kryształów w tych skałach
wykazuje zmiany wskaźnika mg w przedziale
0,8—0,4, natomiast ich obwódki reakcyjne —
w zakresie 0,2—0,1. W sillach cieszynitów essek-
sytowych przedział ten jest najszerszy i wynosi
0,7—0,15 dla jąder oraz 0,1—0,0 dla obwódek re-
akcyjnych. W sillach cieszynitów subalkalicznych
jest najwęższy i wynosi odpowiednio — 0,6—0,2
oraz 0,1—0,0.

Z wykresu zamieszczonego na rys. 152, opi-
sującego zmiany udziałów molowych kationów
przy spadku temperatury stopu (wskaźnika mg),
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Rys. 152. Zakres zmian składu K-mik występujących
w skałach cieszyńskiej prowincji magmowej opisany wskaź-
nikiem mg; składy obwódek reakcyjnych dla mg < 0,1 są od-
dzielone pionową linią
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Rys. 153a. Kryształ flogopitu z pikrocieszynitu, zawierający nieregularne strefy reakcyjne o składzie annitu (Ann) (BSE);
b. Kryształy biotytu narastające epitaksjalnie na diopsydzie (Di) z wrostkami fluoroapatytu (Ap). W poprzecznych, prosto-
padłych do osi Z przekrojach apatytu są widoczne wąskie, jasne obwódki o wysokiej zawartości SrO (BSE); c, d. Kryształy
annitu (Ann) narastające na hedenbergicie (Hed) (d) lub tworzące indywidualne kryształy (c) w żyłach syenitu nefelinowego,
wykazujące obecność obwódek syderofyllitu (Sdph) (c — OE 1N, d — BSE); e, f. Kryształy biotytu z silli cieszynitów esseksy-
towych o budowie sektorowej, z jasnymi obszarami reakcyjnymi, o składzie annitu (BSE); g. Kryształy biotytu narastające na
krysztale Ti-magnetytu podlegającemu procesowi maghemityzacji, czego wskaźnikiem jest obecność dużej liczby mikroszcze-
lin (BSE); h. Kryształy annitu (Ann) i tytanitu (Tyt) narastające na krysztale hedenbergitu (Hed). Zarówno w tytanicie
(Al-tyt), jak i w annicie (Ann) obserwowano obwódki wskazujące na wzrost aktywności glinu w późnych, interstycjalnych sto-
pach syenitowych (BSE)

22 — Ewolucja...



wynika, iż w pozycji I istotną rolę odgrywa
działanie wektora nk (NaK—1); zmiany udziału K
(Na) wynoszą średnio 0,25 apfu. Z kolei relacja
Al vs. Si pokazuje, że tylko dla mg � (0,8—0,5)
Σ(Si, Al) ≅ 4,0, co gwarantuje pełne obsadzenie
pozycji tetraedrycznej T, bez potrzeby wprowa-
dzania do niej [IV]Fe3+. Przy dalszym spadku war-
tości parametru mg, w przypadku rozbieżnego za-
chowaniu się udziałów molowych Si i Al (rys.
152), obserwujemy wyraźny deficyt kationów
w T, który występuje, jeżeli dokonujemy rozlicze-
nia wyników analiz na ładunek 22+. Powyższą sy-
metryczną tendencję zmian udziału Si i Al mogli-
byśmy odwrócić, powodując pełne obsadzenie po-
zycji T, przeliczając analizy mikrosondowe mik

na ładunek (22 + z)+. Nadmiar ładunku z+

możemy uzyskać, stosując mechanizm oksypod-
stawień, związany z wbudowywaniem w pozycję
oktaedryczną M takich kationów, jak: Ti4+, Al3+,
Fe3+ oraz Ba w pozycję I.

Jeżeli to prawda, to wówczas udział molowy
Ti4+ oraz Ba w badanych mikach powinien rosnąć
przy spadku wartości parametru mg. Zależność
tę przedstawiono na rys. 154. Wynika z niego, iż
jest ona nieco bardziej skomplikowana niż nale-
żałoby oczekiwać. Postulowany wzrost udziału Ti
oraz Ba wraz ze spadkiem wartości wskaźnika
mg występuje, jednakże dla wartości mg < 0,4
następuje rozszczepienie punktów projekcyjnych
— zarówno dla Ti, jak i Ba — na dodatkowe
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Tabela 53. Analizy flogopitów występujących w skałach pikrytowych [%wag.]

Pikryty Ksenolity

Międzyrzecze Cieszyn 2, Boguszowice Międzyrzecze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

flogopit biotyt flogopit

SiO2 41,37 40,14 40,68 40,49 40,24 38,24 37,53 35,94 36,07 41,74 40,56 41,20
TiO2 1,20 1,24 1,31 1,98 0,55 2,78 3,12 4,97 4,80 1,29 1,54 1,51
Al2O3 12,36 13,28 12,91 12,53 15,66 16,22 16,22 16,85 16,43 11,99 12,31 12,76
Cr2O3 0,05 0,03 0,07 0,54 0,05 0,04 0,02 0,03 0,03 0,20 0,03 0,12
FeO* 5,22 6,61 6,59 7,13 9,09 9,53 9,35 8,75 9,89 6,43 5,92 6,34
MnO 0,03 0,10 0,08 0,10 0,07 0,06 0,00 0,10 0,07 0,01 0,01 0,14
MgO 25,78 24,18 23,25 22,59 21,26 19,39 18,86 17,76 17,06 24,36 23,35 23,10
BaO 0,54 0,67 0,25 0,23 0,09 0,38 0,47 1,52 0,79 0,00 0,40 0,39
CaO 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,04 0,03
Na2O 1,70 1,07 1,18 1,36 1,26 1,29 1,24 1,13 1,45 1,83 1,83 1,70
K2O 8,26 8,37 9,17 8,32 8,22 8,23 8,20 8,10 7,92 7,32 7,55 7,78
F 0,43 0,21 0,54 0,32 0,07 0,05 0,04 0,30 0,20 0,00 0,32 0,41
— O = F 0,18 0,09 0,23 0,14 0,03 0,02 0,02 0,13 0,08 0,00 0,13 0,17

Total 96,96 95,90 96,03 95,64 96,56 96,20 95,06 95,32 94,67 95,16 93,75 95,30

Si 2,912 2,862 2,914 2,906 2,857 2,750 2,734 2,663 2,637 2,963 2,939 2,943
Al 1,026 1,116 1,089 1,060 1,311 1,375 1,393 1,430 1,457 1,003 1,051 1,074
Ti 0,064 0,067 0,070 0,107 0,029 0,150 0,171 0,266 0,274 0,069 0,084 0,081
Cr 0,003 0,002 0,004 0,030 0,003 0,003 0,001 0,002 0,002 0,011 0,002 0,006
Fe2+ 0,308 0,394 0,395 0,427 0,539 0,573 0,570 0,611 0,537 0,381 0,358 0,379
Mn 0,002 0,006 0,005 0,006 0,004 0,004 0,000 0,004 0,006 0,000 0,001 0,009
Mg 2,705 2,570 2,483 2,418 2,250 2,079 2,047 1,877 1,943 2,577 2,522 2,460
Ba 0,015 0,018 0,007 0,006 0,003 0,011 0,014 0,023 0,044 0,000 0,011 0,011
Ca 0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,003 0,000 0,000 0,003 0,002
Na 0,232 0,147 0,164 0,190 0,174 0,179 0,174 0,208 0,161 0,251 0,257 0,235
K 0,741 0,761 0,838 0,762 0,744 0,756 0,762 0,746 0,758 0,663 0,698 0,709

Σ kat. 8,007 7,944 7,969 7,914 7,915 7,879 7,867 7,833 7,819 7,918 7,926 7,909

mgli** 2,705 2,570 2,483 2,418 2,250 2,079 2,047 1,759 1,830 2,577 2,522 2,460
feal** 0,374 0,467 0,467 0,506 0,404 0,602 0,614 0,789 0,723 0,450 0,443 0,452
mg** 0,898 0,867 0,863 0,850 0,807 0,784 0,782 0,754 0,783 0,871 0,876 0,867

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono na ładunek 22+.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+), mgli = Mg — Li, feal = Fetotal + Mn + Ti — AlVI.



odgałęzienie o spadkowej tendencji ich udziałów.
W przedziale mg � (0,3—0,05) w tej samej prób-
ce obserwuje się kryształy mik, dla których ∆Ti
≅ 0,2 apfu, a ∆Ba ≅ 0,15 apfu.

Obserwowane rozszczepienie punktów projek-
cyjnych nie jest jednak związane z budową sekto-
rową badanych mik; różnice w udziałach molo-
wych kationów dla poszczególnych sektorów są
znacznie mniejsze; na przykład dla sektorów
(010) oraz (001) ∆Ti ≅ 0,05 apfu. Obserwowany
w K-mikach z cieszyńskiej prowincji magmowej
schemat budowy sektorowej jest analogiczny do
schematów występujących w innych prowincjach
alkalicznych (WAGNER et al., 1987). Sektor (010)
jest bogatszy w Si oraz uboższy w Ti, Al i Fe
w stosunku do sektora (001), przy porównywal-
nym w nich udziale Ba i Na. Zatem rozdwojenie

trendu zmian udziałów Ti i Ba w końcowych sta-
diach krystalizacji silli należy wiązać z lokalną
fluktuacją wartości współczynników rozdziału
stop/K-mika dla Ti i Ba, związaną ze zmianą pa-
rametrów intensywnych stopu: fH2, fO2, fH2O, lub
krystalizacją nowej, konkurencyjnej Ti-fazy. Wy-
mienionym dwóm tendencjom zmian Ti i Ba od-
powiada rozdwojenie zmian Si i ich oscylacja
wokół prostej regresji wyznaczonej dla zależności
Si vs. mg (rys. 152); gałąź zmian Si o jego pod-
wyższonym udziale odpowiada gałęzi Ti o tenden-
cji spadkowej.

W sillach pikrocieszynitowych oraz cieszynito-
wych występuje zatem ewolucja składu mik bio-
tyt ⇒ annit, przy czym dla wskaźników mg < 0,1
udział Ti nie spada poniżej wartości 0,1—0,15
apfu, podczas gdy Ba może obniżyć się do warto-
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Tabela 54. Zakres zmian składu K-mik występujących w pikrocieszynitach, cieszynitach i syenitach
[%wag.]

Biotyt Annit Syderofyllit

SiO2 35,44 33,94 34,42 35,69 35,83 33,07 34,62 32,91 35,16 32,16 32,54
TiO2 5,39 6,23 5,71 5,20 3,63 1,42 4,33 4,77 0,27 0,24 0,20
Al2O3 16,60 15,26 12,29 11,43 12,29 14,23 11,77 11,79 19,12 21,14 25,05
Cr2O3 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
MgO 17,81 14,25 10,19 8,82 6,85 4,73 0,90 0,64 0,06 0,26 0,56
CaO 0,06 0,00 0,03 0,01 0,04 0,20 0,16 0,02 0,00 0,00 0,29
MnO 0,11 0,28 0,45 0,50 0,44 1,22 0,70 0,75 0,66 0,33 0,53
FeO* 9,53 13,17 20,39 23,87 28,41 32,92 35,78 37,03 31,70 31,66 26,29
BaO 1,44 3,81 1,28 0,73 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Na2O 0,66 0,66 0,32 0,26 0,11 0,03 0,10 0,06 0,04 0,03 0,09
K2O 8,67 7,84 8,63 9,26 9,60 7,36 8,77 9,32 9,61 9,65 9,54
F 0,79 0,72 0,60 0,50 0,02 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
— O = F 0,33 0,30 0,25 0,21 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 96,16 95,84 94,07 96,07 97,23 95,19 97,16 97,30 97,16 95,15 94,88

Si 2,604 2,596 2,741 2,816 2,826 2,715 2,836 2,734 2,805 2,612 2,566
Ti 0,298 0,358 0,342 0,309 0,215 0,088 0,267 0,298 0,016 0,015 0,012
Al 1,437 1,375 1,154 1,063 1,143 1,377 1,137 1,154 1,798 2,023 2,328
Cr 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
Mg 1,950 1,625 1,210 1,037 0,806 0,579 0,110 0,079 0,007 0,031 0,066
Ca 0,005 0,000 0,003 0,001 0,004 0,017 0,014 0,002 0,000 0,000 0,024
Mn 0,007 0,018 0,031 0,034 0,030 0,085 0,049 0,053 0,045 0,023 0,035
Fe2+ 0,586 0,842 1,358 1,575 1,874 2,260 2,451 2,573 2,115 2,150 1,733
Ba 0,042 0,114 0,040 0,023 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Na 0,095 0,098 0,050 0,041 0,017 0,005 0,015 0,010 0,006 0,004 0,014
K 0,813 0,765 0,877 0,932 0,966 0,772 0,917 0,988 0,978 1,000 0,959

Σ kat. 7,834 7,791 7,803 7,830 7,879 7,897 7,795 7,891 7,770 7,858 7,737

mgli** 1,950 1,625 1,210 1,037 0,806 0,579 0,110 0,079 0,079 0,084 0,100
feal** 0,850 1,218 1,731 1,918 2,119 2,341 2,767 2,924 1,573 1,553 0,887
mg** 0,769 0,659 0,471 0,397 0,301 0,204 0,043 0,030 0,003 0,014 0,037

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono na ładunek 22+.
** mg = Mg/(Mg + Fe2+), mgli = Mg — Li, feal = Fetotal + Mn + Ti — AlVI.

22*



ści zerowych. W wielu kryształach K-mik z cen-
tralnych partii tych silli, w ich wewnętrznych
strefach, obserwuje się nieregularne strefy reak-
cyjne o składzie annitu. W profilu liniowym bie-
gnącym przez taki kryształ (rys. 153a) wskaźnik
mg zmienia się w przedziale 0,7—0,4, natomiast
w strefach reakcyjnych spada gwałtownie do war-
tości 0,07. W strefach tych istotne zmiany
składu dotyczą głównie relacji Fe2+ vs. Mg2+;
w przypadku pozostałych kationów obserwowane
tendencje ich zmian nie ulegają istotnym zabu-
rzeniom. Ponieważ przekrój tego kryształu jest
zbliżony do prostopadłego do osi Z, aby powstały
wewnętrzne, nieregularne strefy reakcyjne, wy-
magany jest proces powstawania systemu mi-
kroszczelin (proces defragmentacji), analogicznie
do kryształów piroksenów czy amfiboli.

Samodzielne kryształy annitu o wskaźniku mg
< 0,1 oraz udziale molowym Ti < 0,1 apfu (tabe-
la 54) obserwowano tylko w żyłach syenitów, któ-
re najobficiej występowały w sillach cieszynitów
teralitowych. Kryształy annitu narastały najczę-
ściej na ścianach hedenbergitów lub hastingsytów
(rys. 153d, h), współwystępując często z tytanita-
mi lub stanowiąc wypełnienie przestrzeni inter-
stycjalnych Na-sanidynów (rys. 153h). Omawiane

kryształy annitu miały również obwódki
o składzie syderofyllitu (rys. 153c, d, h), doku-
mentując tym samym kolejny etap rozwoju składu
stopów rezydualnych, charakteryzujący się pod-
wyższoną aktywnością glinu. Podobną tendencję
ewolucji składu zaobserwowano dla współwystę-
pujących z annitem kryształów tytanitu (rys.
153h), również mających zewnętrzne obwódki sil-
nie wzbogacone w Al (tabela 68, an. 7, 8).

Ponieważ badane miki charakteryzują się wy-
sokim udziałem TiO2 (do 8 %wag.) oraz BaO (do
5 %wag.), istotny staje się problem mechanizmu
wprowadzania tych kationów w ich strukturę.
Z tabeli 55, w której zestawiono możliwe sche-
maty ich podstawień, wynika, że cytowane w lite-
raturze równania podstawień są kombinacją li-
niową równań cząstkowych 1—9. W starszych
pracach nadmiar ładunku dodatniego (z+),
związanego z obecnością w pozycji M Ti i Fe3+,
jest bilansowany mechanizmem podstawień wa-
kancjowych, natomiast w pracach nowszych (np.
HENDERSON, FOLAND, 1996) — za pomocą mecha-
nizmu odwodornienia struktury miki (oksykom-
ponentu, oksypodstawienia).

Aby precyzyjnie wyznaczyć równania opisujące
podstawienia w pozycjach T, M oraz I badanych
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Tabela 55. Równania cząstkowe (1—9) oraz złożone (10—16) opisujące mechanizm podstawiania Ti, Ba oraz Fe3+ w strukturze
K-mik

(1)  2[VI]R2+
�

[VI]Ti4+ + [VI]_|
_
|; (2) [VI]R2+ + 2[IV]Si4+

�
[VI]Ti4+ + 2[IV]Al3+

(3) [VI]R2+ + 2(OH)—
�

[VI]Ti4+ + 2O2— + H2↑; (4) 2[XII]K �
[XII]Ba2+ + [XII]_|

_
|

(5) [XII]Ba2+ + [IV]Al3+
�

[XII]K + [IV]Si4+; (6) [XII]K + 2(OH)—
�

[XII]Ba2+ + 2O2— + H2↑

(7)  3[VI]Fe2+
� 2[VI]Fe3+ +[VI]_|

_
|; (8) [VI]Fe2+ + 2(OH)—

�
[VI]Fe3+ + 2O2— + H2↑

(9) [VI]Fe2+ + [IV]Si4+
�

[VI]Fe3+ + [VI]Al3+

(10) [XII]Ba2+ + 2[VI]Ti4+ + [VI]_|
_
| + 3[IV]Al3+

�
[XII]K+ + 3[VI]R2+ + 3[IV]Si4+

(11) [XII]Ba2++ [XII]Na+ + [XII]_|
_
| + [VI]Ti4+ + [VI]_|

_
| + Fe3+

� 3[XII]K+ + 2[VI]R2+ + [IV]Al3+

(12) [XII]Ba2+ + [VI]Ti4+ + [IV]Al3+ + 2O2— + H2↑�
[XII]K+ + [VI]R2+ + [IV]Si4+ + 2OH—

(13) [XII]Ba2+ + [XII]_|
_
| + 3[VI]Ti4+ + [VI]_|

_
| + 4[IV]Al3+

� 2[XII]K+ + 4[VI]R2+ + 4[IV]Si4+

(14)  0,500[XII]Ba2+ + 0,330[VI]Ti4+ + 0,375[IV]Al3+ + 0,045O2—
� 0,465[XII](K + Na)+ + 0,375[VI](Fe, Mg)2+ + 0,015[VI]Fe3+ +

+ 0,535[IV]Si4+ + 0,04(OH)—

(15)  0,156[XII]Ba2+ + 0,219[VI]Ti4+ + 0,224[IV]Al3+ + 0,020 O2—
� 0,127[XII](Na + K)+ + 0,260[VI](Fe, Mg, Mn)2+ + 0,062 Fe3+ +

+ 0,252[IV]Si4+ + 0,020(OH)—

(16)  0,021[XII]Ba2+ + 0,035[VI]Ti4+ + 0,108[IV]Al3+ + 0,012O2—
� 0,011[XII](Na + K)+ + 0,087[VI](Fe, Mg, Mn)2+ + 0,001Fe3+ +

+ 0,076[IV]Si4+ + 0,012(OH)—

Równania złożone: W.L. MANSKER et al. (1979) (10), H.R. MITCHELL (1981) (11), L.C.G.M. BOL et al. (1989) (12), J. GUO, T.H. GREEN (1990) (13),
PC. M.B. HENDERSON, F. FOLAND (1996) (14). Równania 15 i 16 opisują mechanizm podstawiania Ba i Ti w K-mikach skał cieszyńskich.



mik, należy dysponować wynikami pełnych analiz
chemicznych oraz badań strukturalnych. Rozwa-
żania oparte na analizach mikrosondowych są
uproszczone, musimy bowiem poczynić pewne
założenia, ufając, że są one poprawne.

Analiza zależności między udziałami molowymi
kationów mik cieszyńskiej prowincji magmowej
wykazała obecność korelacji dodatniej dla zmien-
nych: Ba vs. Ti (R = 0,819), Ba vs. AlIV (R =
0,544) oraz korelacji ujemnej dla par: Ba vs. Si (R
= —0,820), Ba vs. Σ(Mg, Mn, Fe)2+ (R = —0,747),
Ba vs. Σ(K, Na) (R = —0,745). Wymienione relacje
są typowe dla wzbogaconych w Ba i Ti mik skał
alkalicznych (HENDERSON, FOLAND, 1996). W.L.
MANSKER et al. (1979) wyprowadzili równanie (ta-
bela 55, równanie 10) mechanizmu podstawiania
Ba i Ti na podstawie wykresu: (Ba + 2Ti + 3AlIV)
vs. [K + 3(Mg, Fe, Mn)2+ + 3Si], na którym punk-
ty projekcyjne analiz były rozmieszczone wzdłuż
prostej Y/X = 1 : 1. Równanie to jest liniową
kombinacją równań cząstkowych (1), (2), (5)
w proporcji 1 : 1 : 1. W omawianym modelu nad-
miar ładunku w lewej części równania został zbi-
lansowany mechanizmem wakancjowym. Prezen-
towany na rys. 155 wykres Manskera pokazuje
niejednorodność badanego zbioru składów K-mik.
Możemy w nim wyróżnić populację mik z pikry-
tów (I populacja), pikrocieszynitów i cieszynitów
(II populacja) oraz żył syenitowych (III popula-
cja). Dla analogicznego wykresu C.M.B. HENDER-

SON i K.A. FOLAND (1996) otrzymali współczynnik
kierunkowy prostej regresji B = —0,69, opisując
mechanizm podstawień w biotytach alkalicznego
kompleksu Monteregian Hills, Quebec (tabela 55,
równanie 14). W badanych mikach współczynniki
B wynoszą odpowiednio —0,495 (I populacja) oraz
—0,787 (II populacja). Tylko w dwóch pierwszych
populacjach występuje problem mechanizmu pod-
stawiania Ba i Ti; w populacji trzeciej jest obecne
podstawienie syderofyllitowe.

Obliczone wartości współczynników kierunko-
wych B wskazują na odchylenie od linii pełnego
bilansu ładunku Y/X = 1 : 1 metodą wakan-
cjową, co oznacza, iż mechanizm podstawień
w pozycjach M oraz I jest odmienny od opisanego
równaniem Manskera. Aby go wyznaczyć, dla
wspomnianych par zmiennych wykazujących ko-
relacje ujemne oraz dodatnie obliczono równania
regresji.

Na podstawie wartości współczynników B tych
zależności wyprowadzono równanie Manskera dla
mik II populacji: Ba2+ + 1,406Ti + 1,439Al3 ⇔
0,815(Na + K) + 1,668(Fe2+ + Mn + Mg) +
1,616Si. Lewa część równania wykazuje nadmiar
ładunku dodatniego wynoszącego 1,326+. Jeżeli
przeliczymy go na liczbę moli Ba obecnych
w tych mikach (przedział zmienności Ba wynosi
0,156 apfu), to nadmiar ten obniży się do 0,207+.
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Rys. 154. Zmiany udziałów Ti i Ba w funkcji wskaźnika mg
wykazujące dwutorowy charakter ich ewolucji

Rys. 155. Wykres Ba + 2Ti + 3AlIV vs. K + 3(Mg, Fe, Mn)2+

+ 3Si wprowadzony przez W.L. MANSKERA et al. (1979)
w celu analizy mechanizmu podstawienia Ba oraz Ti
w strukturę K-mik



Jeśli założymy, co dyskutowano wcześniej, że ba-
dane miki krystalizowały w warunkach aktywno-
ści tlenu w stopie odpowiadającym buforowi QFM
(Fe3+/Fetotal ≅ 0,1), to wówczas równanie to
przyjmie postać: 0,156Ba2+ + 0,219Ti + 0,224Al3+

⇔ 0,127(Na + K) + 0,260(Fe2+ + Mn + Mg) +
0,062Fe3+ + 0,252Si, nadmiar ładunku z+ zaś bę-
dzie wynosił 0,019+. Może on być zbilansowany
obecnością wakancji w pozycji M lub procesem
odwodornienia (oksypodstawienia). W tabeli 55
podano równania dla drugiego modelu obniżenia
nadmiaru ładunku dodatniego, odpowiednio dla
drugiej (równanie 1) oraz pierwszej (równanie 2)
populacji badanych mik. Współczynniki wystę-
pujące przy zmiennych w lewej części równania
determinują nadmiar ładunku dodatniego, który
powinien być obniżony przez jeden ze wspomnia-
nych wcześniej mechanizmów lub ich kombina-
cję. Jak wspomniano, wśród kationów wystę-
pujących w omawianym równaniu największy
błąd oszacowania ich udziału dotyczy Fe3+, Si
oraz AlIV, tak więc dokładność ich oznaczenia de-
terminuje błąd nadmiaru ładunku. Równania me-
chanizmu podstawień w badanych mikach przed-
stawiono z zastosowaniem mechanizmu odwodor-
nienia, gdyż większość współczesnych prac
poświęconych wbudowywania Ti, Fe3+, Al3+

w strukturę mik, opartych na udokładnieniu ich
struktury, przyjmuje taki mechanizm (SCORDARI

et al., 2006).
Udział Ti w strukturze mik ma istotny wpływ

na ich stabilność termiczną. Badania struktural-
ne pokazały, iż takie kationy, jak: Ti4+, Al3+, Cr3+

oraz Fe3+, są wbudowywane w pozycję M2 (CRU-

CIANI, ZANAZZI, 1994). Rozkład termiczny mik
trioktaedrycznych następuje wzdłuż łańcuchów
M2 wykazujących wyższą rozszerzalność ter-
miczną. Wprowadzenie w tę pozycję Ti, obni-
żającego rozszerzalność cieplną oktaedrów M2,
powoduje podwyższenie stabilności termicznej
K-mik. Podobny wpływ ma Ba, co łącznie powo-
duje rozszerzenie pola pierwotnej krystalizacji
Ti-Ba flogopitów do temperatur powyżej 1000°C.

Do bardzo często używanych wykresów,
zwłaszcza w rozpatrywaniu problemów petrolo-
gicznych, należy wykres J. GUA i T.H. GREENA

(1990). Autorzy ci zestawili wyniki badań ekspe-
rymentalnych nad składem flogopitów krystali-
zujących ze stopów lamproitowych w zakresie

900—1150°C oraz 10—30 kbar, opisując mecha-
nizm podstawień równaniem (13) z tabeli 55 (li-
niowa kombinacja równań cząstkowych (1), (2),
(5) w proporcji 1 : 2 : 1). Punkty projekcyjne
syntetycznych oraz naturalnych flogopitów z lam-
proitów, charakteryzujących się niedoborem Al
[[IV](Si + Al) ≤ 4,000], układają się wzdłuż linii
łączących punkty A-B-C (rys. 156), co zinterpre-
towano wakancjowym mechanizmem inkorporacji
Ti oraz Ba. Dane eksperymentalne J. GUA i T.H.
GREENA (1990) oraz S.F. FOLEYA (1989) [T
(1050—1200°C), P (20—30 kbar)] zostały uzu-
pełnione przez K. RIGHTERA i I.S.E. CARMICHAELA

(1996) [T (900—1300°C), P (1 bar—2 kbar)].
Z interpretacji omawianego diagramu, zapropono-
wanej przez K. RIGHTERA i I.S.E. CARMICHAELA

(1996), wynika, że równolegle do linii Ti + 2AlIV

= Mg + 2Si (A-F) winny układać się punkty pro-
jekcyjne analiz flogopitów wysokociśnieniowych
oraz wysokotemperaturowych (fenokryształów),
natomiast równolegle do linii Ba + AlIV = K + Si
(C-G) krystalizujących w warunkach niskiego ciś-
nienia (flogopity tła skalnego) i wysokiej tempe-
ratury.
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Rys. 156. Wykres, który zaproponowali J. GUO i T.H. GREEN

(1990), stosowany do analizy podstawień w K-mikach; ozna-
czenia punktów projekcyjnych oraz kierunków ewolucji ich
składu: A — K2Mg6Al2Si6O20(OH)4, B — [  ]XIIBaMg6Al2Si6O20
(OH)4, C — K2Mg4[  ]

VITiAl2Si6O20(OH)4, D — [  ]XIIBaMg4
[  ]VITiAl2Si6O20(OH)4, E — [  ]XIIKMg5TiAl3Si5O20(OH)4, F —
K2Mg5TiAl4Si4O20(OH)4, H — [  ]XIIBaMg5TiAl4Si4O20(OH)4; I,
II, III — kierunki ewolucji K-mik



Na omawianym diagramie (rys. 156) punkty
projekcyjne analiz badanych K-mik wykazują
równoległe ułożenie do prostych: 2R2+ ⇔ Ti4+ +
_|_|M oraz 2K ⇔ Ba2+ + _|_|M (I populacja) na odcinku
A-B, po czym w pobliżu punktu B przyjmują rów-
noległe ułożenie do prostej Ba + AlIV ⇔ K + Si,
kończąc ewolucję w pobliżu punktu E (II popula-
cja). Nie obserwowano składu mik, których
punkty leżałyby wzdłuż linii A-F, z dominującym
udziałem wektora Ti-tk. Znaczna większość ana-
liz flogopitów z pikrytów leży między punktami
A i B, tylko analizy ich obwódek reakcyjnych są
rozproszone wzdłuż prostej B-C. Punkty projek-
cyjne flogopitów ksenolitów z Międzyrzecza
nakładają się na punkty flogopitów z silli pikry-
towych, skupiając się wokół punktu B, nie wyka-
zując równoległego ułożenia do linii A-F, czego
należałoby oczekiwać zgodnie z interpretacją
K. RIGHTERA i I.S.E. CARMICHAELA (1996). Punkty
projekcyjne analiz z pozostałych skał należących
do serii biotyt-annit są rozproszone wzdłuż pro-
stej łączącej punkty B i E (II populacja), nato-
miast punkty projekcyjne serii annit-syderofyllit
— wzdłuż odcinka C-D (III populacja). Opierając
się na diagramach J. GUA, T.H. GREENA (rys. 156)
oraz W.L. Manskera (rys. 155), należy przypusz-
czać, iż składy K-mik, których punkty projekcyj-
ne leżą wzdłuż toru A ⇒ B (niskie udziały Ti
oraz Ba) krystalizowały w warunkach wyższych
ciśnień niż te, których punkty projekcyjne leżą
wzdłuż toru B ⇒ E (wysokie udziały Ti i Ba,
gałąź niskociśnieniowa, wysokotemperaturowa).

Pozbawione Ti oraz Ba miki serii annit-syderofyl-
lit o mg < 0,1 należą do najniżejtemperaturo-
wych składów K-mik.

Z diagramu J. GUA, T.H. GREENA (rys. 156) wy-
nika, że punkty projekcyjne analiz badanych mik
oddalają się od punktu składu A — flogopitu
[KMg3AlSi3O10(OH)2] wzdłuż opisanych wyżej to-
rów krystalizacji; ich skład jest modyfikowany
przedstawionymi wcześniej podstawieniami izo-
morficznymi. Aby ilościowo określić ich udział,
zastosowano metodę wektorów Thompsona, które
zestawiono w tabeli 56. Obliczenia nie obejmo-
wały oksypodstawień (tabeli 55), ze względu na
brak omówionych wcześniej odpowiednich da-
nych analitycznych. Wyniki przeprowadzonych
obliczeń zaprezentowano na rys. 157, gdzie
w funkcji zmian udziału molowego fm, głównego
wektora wymiany, przedstawiono zmiany udzia-
łów wektorów Ti-tk, Al-tk, nk, Ti/_

_
/ oraz Ba/__/,

odgrywających po wektorze fm istotną rolę
w ewolucji składu mik. Na wykresie wyraźnie za-
znacza się podział na trzy wyróżnione populacje;
w pierwszej z nich, obejmującej miki z pikrytów
i ksenolitów, udział fm < 0,6 mola. Miki tej po-
pulacji wykazują wysoki udział wektora nk
(NaK—1), przekraczający 0,15 mola (rys. 157a);
w ksenolitach dochodzi on do 0,3, w pikrytach
zaś nie przekracza na ogół 0,2 mola. Cechą cha-
rakterystyczną tej populacji mik jest niski udział
wektorów Ti-tk, Ti/_

_
/ oraz Ba/__/, nieprzekracza-

jący 0,1 mola. Miki drugiej populacji, dla której
udział fm zmienia się w przedziale 0,6—2,4 mola,
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Tabela 56. Wyniki analizy czynnikowej wykonanej metodą składowych głównych (PCA) dla K-mik ze skał cieszynitowych, pi-
krocieszynitowych i pikrytowych

Składnik addytywny Wektory wymiany

KMg3AlSi3O10(OH)2 nk (NaK—1), Al-tk ([IV]Al[VI]AlSi—1Mg—1), Ti-tk ([IV]Al2TiSi—2Mg—1), Fe-tk ([IV]AlFe3+Si—1Mg—1),
fm (FeMg—1), mm (MnMg—1), fa ([IV]Fe3+[IV]Al3+

—1), ba (Ba[XII]AlK—1Si—1), ca (Ca[XII]AlK—1Si—1) Ti/_
_
/

(Ti[VI]_|
_
|Mg—2), Ba/_

_
/ (Ba[XII]_|

_
|K—2)

Skały Wyniki analizy składowych głównych (PCA) Procent
zmienności

Cieszynity teralitowe 1,0fm + 0,1Fe-tk + 0,1ba = Ba0,1K—0,1Fe2
1

+
,0Fe3

0
+
,1Mg—1,1AlIV

0,2Si—0,2 75

0,9Al-tk + 0,4Ti-tk + 0,2Ti/_
_
/ = AlVI

0,9Ti0,6 _|
_
|0,2Mg—1,7AlIV

1,7Si—1,7 23

Cieszynity esseksytowe 1,0fm + 0,1nk + 0,1fa = Na0,1K—0,1Fe2
1

+
,0Fe3

0
+
,1Mg—1,0AlIV

—0,1 94

Cieszynity subalkaliczne 1,0fm + 0,1Ti/_
_
/ + 0,1fa + 0,1ba = Ba0,1K—0,1Fe2

1
+
,0Ti0,1 _|

_
|0,1Fe3

0
+
,1Mg—1,2Si—0,1 96

Pikrocieszynity 1,0fm + 0,1fa = Fe2
1

+
,0Fe3

0
+
,1Mg—1,0AlIV

—0,1 95

Pikryty 0,9fm + 0,3Al-tk + 0,2nk + 0,2Ti/_
_
/ = Na0,2K—0,2Fe2

0
+
,9Ti0,2AlVI

0,3 _|
_
|0,2Mg—1,6AlIV

0,3Si—0,3 76

0,6Al-tk + 0,5nk + 0,4Ti-tk + 0,3Ti/_
_
/ + 0,3fa = Na0,5K—0,5Fe3

0
+
,3AlVI

0,6Ti0,7 _|
_
|0,3Mg—1,6AlIV

1,1Si—1,4 20



cechują wysokie udziały Ti-tk oraz Ti/_
_
/ (rys.

157c). Udział wektora Ti-tk zmienia się skokowo;
dla składów ∼Fe2

2
+Mg jego wartość spada od 0,2

mola do 0,1 mola, natomiast Ti/_
_
/ podlega wspo-

mnianym już dwóm trendom zmian — rosnącemu
i malejącemu. W pierwszym przypadku jego
udział wzrasta do 0,35 mola, natomiast w drugim
— spada do ∼0,1 dla fm > 2,0 mola, co tłumaczo-
no wyżej fluktuacją parametrów intensywnych
stopów interstycjalnych. Zmiany udziałów wekto-
ra Ba/__/ są niewielkie; przy słabej tendencji wzro-
stowej jego udział nie przekracza 0,1 mola.
W badanych mikach wektor ba (BaAlK—1Si—1) nie
odgrywa żadnej roli, w obu wspomnianych wcze-
śniej populacjach otrzymywano ujemnie wartości
jego udziałów. Stosunek (Ti/_

_
/ + Ba/__/)/Ti-tk dla

drugiej populacji mik wynosi średnio 1,87, stąd
udział wektora Ti-tk, któremu przypisuje się
wkład ciśnieniowy, jest niski. O zmianach składu
tej populacji mik decyduje wektor fm oraz wekto-
ry (Ti/_

_
/ + Ba/__/ ≅ 0,25 mola).

W żyłach syenitów nefelinowych (III popula-
cja) udokumentowano ewolucję składu annit-sy-
derofyllit, w trakcie której udział fm spada z 2,4
mola do 1,5 mola (rys. 157b), przy wzroście
udziału wektorów Al-tk (0,1—0,9 mola), Ti/_

_
/

(0,01—0,3 mola) oraz bardzo niskim udziale wek-
tora nk (∼0,03 mola).

Dodatkowo w tabeli 56 podano wyniki analizy
czynnikowej wykonanej metodą analizy składo-
wych głównych (PCA). Dla większości K-mik po-
nad 90% zmienności ich składu wywołane zo-
stało jednym czynnikiem związanym z kierun-
kiem zdeterminowanym wektorem fm. Jest to
czynnik temperaturowy, spadek temperatury bo-
wiem powoduje wzrost udziału tego wektora.
W przypadku cieszynitów teralitowych, a kon-
kretnie — obecnych w nich żył syenitu nefelino-
wego pojawia się drugi czynnik (23% zmienno-
ści), gdzie główny kierunek zmian składu K-mik
jest związany z wektorami Al-tk oraz Ti-tk, Ti/_

_
/.

Kierunek tych zmian jest związany z ewolucją
annit-syderofyllit i dotyczy zmian składu mik
przy niskich temperaturach interstycjalnego sto-
pu lub — być może — już w subsolidusie. Również
w pikrytach pojawia się drugi czynnik związany
z kierunkiem zmienności opisanym wektorami
Al-tk, nk oraz Ti-tk, co wskazuje na jego ciśnie-
niowy charakter.

K. RIGHTER et al. (2002), opierając się na ana-
lizach biotytów ze skał wulkanicznych, stwierdzi-
li obecność korelacji między zmiennymi 2 — (OH
+ F + Cl) vs. Σ(Ti + Al + Cr + Fe3+)VI. Korelacja
między udziałem O2— oraz wymienionymi wcze-
śniej kationami oddzielnie lub ich parami nie zo-
stała potwierdzona. Wynik ten wskazuje na
złożoność mechanizmu wbudowywania kationów
M3+,4+ w pozycję oktaedryczną mik; procesy te są
superpozycją mechanizmów zestawionych w tabe-
li 55. Korzystając z równania Rightera uwzględ-
niającego przedstawiony problem udziału Fe3+

w badanych mikach, można oszacować prawdopo-
dobny udział O2— w flogopitach skał pikrytowych
na < 0,2 apfu, natomiast w biotytach skał cieszy-
nitowych — na 0,5—0,6 apfu.

O wpływie udziału oksypodstawień związa-
nych z obecnością Ti oraz Ba w strukturze ba-
danych K-mik może świadczyć próba zastosowa-
nia termometru apatyt-biotyt (ZHU, SVERJENSKY,
1992), opartego na temperaturowej zmienności
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Rys. 157. Zmiany udziałów wektorów Ti-tk, nk (a) Al-tk (b)
oraz Ti/_

_
/, Ba/_

_
/ (c) w funkcji zmian udziału molowego głów-

nego wektora wymiany fm
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Tabela 57. Wyniki zastosowania termometru apatyt-biotyt C. ZHU, D.A. SVERJEN-

SKY’EGO (1992)

Apatyt

P2O5 41,88 41,94 42,13 42,24 40,23 41,65 41,06 37,71
SiO2 0,78 0,76 0,73 0,28 1,23 0,66 0,60 0,36
SO3 0,03 0,02 0,01 0,00 0,54 0,08 0,20 0,01
ThO2 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
UO2 0,00 0,12 0,00 0,04 0,04 0,00 0,02 0,02
Y2O3 0,08 0,09 0,12 0,03 0,00 0,08 0,00 0,00
La2O3 0,00 0,21 0,12 0,13 0,54 0,31 0,02 1,20
Ce2O3 0,23 0,25 0,01 0,13 0,34 0,52 0,22 1,63
Nd2O3 0,31 0,09 0,38 0,00 0,18 0,06 0,15 0,21
MgO 0,19 0,18 0,19 0,16 0,19 0,09 0,14 0,00
FeO 0,33 0,36 0,44 0,37 0,23 0,45 0,37 0,05
CaO 54,65 54,28 54,69 54,90 53,68 54,15 54,71 39,14
MnO 0,06 0,03 0,00 0,01 0,00 0,07 0,01 0,03
SrO 0,28 0,33 0,28 0,28 0,39 0,96 0,42 17,70
Na2O 0,01 0,01 0,00 0,02 0,04 0,01 0,02 1,06
F 2,38 2,00 2,15 1,88 1,81 1,86 1,76 2,67
Cl 0,19 0,19 0,19 0,21 0,44 0,11 0,21 0,00
—O = F, Cl 1,04 0,88 0,95 0,84 0,86 0,81 0,79 1,12

Total 100,36 99,98 100,55 99,85 99,03 100,23 99,11 101,03

P 5,910 5,929 5,927 5,971 5,766 5,903 5,865 5,888
Si 0,131 0,127 0,121 0,047 0,209 0,110 0,102 0,066
S 0,004 0,003 0,001 0,000 0,069 0,009 0,025 0,001
Th 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
U 0,000 0,005 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001
Y 0,007 0,008 0,011 0,002 0,000 0,007 0,000 0,000
La 0,000 0,013 0,007 0,008 0,034 0,019 0,001 0,081
Ce 0,014 0,015 0,000 0,008 0,021 0,032 0,014 0,110
Nd 0,018 0,005 0,022 0,000 0,011 0,004 0,009 0,014
Mg 0,046 0,044 0,048 0,041 0,047 0,021 0,034 0,000
Fe2+ 0,046 0,050 0,062 0,052 0,033 0,063 0,052 0,007
Ca 9,761 9,711 9,736 9,822 9,735 9,713 9,889 7,736
Mn 0,008 0,005 0,000 0,002 0,000 0,010 0,002 0,005
Sr 0,027 0,031 0,027 0,027 0,039 0,093 0,041 1,893
Na 0,004 0,003 0,001 0,006 0,011 0,005 0,005 0,379

Σ kat. 15,976 15,949 15,966 15,987 15,976 15,989 16,040 16,181

XOH 0,346 0,445 0,409 0,474 0,452 0,491 0,501
XF 0,627 0,527 0,565 0,498 0,485 0,493 0,47
XF/XOH 1,812 1,185 1,383 1,051 1,074 1,006 0,939

Biotyt

mgli 1,736 1,698 1,741 1,758 1,791 1,600 1,529
feal 1,029 1,066 1,004 1,014 1,058 1,230 1,299
XOH 0,943 0,967 0,972 0,980 0,977 0,990 0,991
XF 0,057 0,032 0,025 0,020 0,021 0,008 0,007
XF/XOH 0,060 0,033 0,026 0,020 0,022 0,008 0,007
XFe 0,320 0,350 0,310 0,301 0,316 0,392 0,414
In KD

Ap/Bt 3,408 3,581 3,974 3,962 3,888 4,834 4,899
T (°C)* 759 771 652 655 666 552 560

* T (°C) = [(88520,024P(bary) + 5000XFe)/(1,987lnKD
Ap/Bt +3,3666)] — 273,15,

gdzie: XFe = (Fe2+ + AlVI)/(Fe2+ + Mg + AlVI), KD
Ap/Bt = (XF/XOH)Ap/(XF/XOH)Bt.

23 — Ewolucja...



współczynnika rozdziału KD fluoru oraz grup OH
między apatytem a biotytem (tabela 57). Otrzy-
mano dwumodalny histogram temperatur. Więk-
szość wyników mieści się w zakresie 560—770°C
(składy bogate w Ti), natomiast frekwencja prze-
działu wysokotemperaturowego 800—940°C jest
niska (składy ubogie w Ti). Wyniki te wskazują
na zawyżenie wartości współczynnika KD albo
wskutek procesu odwodornienia (spadku udziału
OH w biotycie), albo rekalibracji układu w subso-
lidusie. W. SEIFERT et al. (2000), stosując oma-
wiany termometr do flogopitów z glimmerytów
z niskimi udziałami Ti i Ba, otrzymali wyniki za-
warte w przedziale 1200—950°C. Zastosowanie
przez nich termometru C. ZHU, D.A. SVERJENSKY’E-

GO (1992) dla innych rodzajów skał, zawie-
rających biotyty z wysokim udziałem Ti, prowa-
dziło do obniżenia zakresu temperaturowego do
600°C, a więc analogicznie do przypadku zapre-
zentowanego przez autora. Otrzymane wyniki po-
twierdzają jednak, że możliwa jest zmiana warto-
ści KD w procesach pomagmowych.

Bardziej realistyczne temperatury krystalizacji
K-mik uzyskano, stosując równania liniowe
K. RIGHTERA i J.S.E. CARMICHAELA (1996) (tabela
58, równanie 1) oraz A. ROACHA i M. RUTHERFORDA

(2003) (równania 2 i 3), oparte na współczynni-
ku rozdziału TiO2 (%wag.) K-mika/stop, opisane
zależnością: ln K TiO

Bi / stop

2
= a/T + b (tabela 58).

Równania 1 i 2, dające bardzo spójne wyniki,
szacują wartości początkowe (stan nasycenia sto-
pu miką o wysokim wskaźniku mg) temperatur
krystalizacji K-mik w zakresie 1170—1050°C,
a więc są porównywalne z danymi W. SEIFERTA et
al. (2000).

W skałach alkalicznych K-miki charakteryzują
się podwyższonymi udziałami TiO2 oraz BaO. Ich
wysokie zawartości są tłumaczone (HENDERSON,
FOLAND, 1996) krystalizacją flogopitów w warun-
kach wysokiej temperatury (> 1000°C) oraz fO2

(powyżej buforu QFM), przy niskich Ptotal i fH2O
oraz względnie wysokim fCO2. W takich warun-
kach współczynnik rozdziału Kflog/stop osiąga naj-
wyższe wartości, co potwierdzają dane ekspery-
mentalne (GUO, GREEN, 1990; RIGHTER, CARMI-

CHEAL, 1996). Niskie udziały grup OH, F i Cl
w połączeniu z wysokim udziałem oksyskładni-
ków (O2— ⇔ OH—) wskazują na niską fH2O. Duża
zmienność udziału Al, Ti oraz Fe3+ w K-mikach
wynika ze zmienności składu stopu, aTiO2,
aAl2O3, T oraz fO2 (RIGHTER et al., 2002). Przed-
stawione wcześniej dane analityczne dla K-mik
ze skał cieszyńskiej prowincji magmowej w pełni
potwierdzają te wywody.

Współistnienie annitu, skaleni alkalicznych
oraz Ti-magnetytu w żyłach syenitów nefelino-
wych jest podstawą do próbnego oszacowania ta-
kich parametrów stopu, jak fO2 i fH2O, korzy-
stając z diagramów D.R. WONESA i H.P. EUGSTERA

(1965). Na trójkącie Fe2+-Fe3+-Mg punkty projek-
cyjne analiz K-mik bogatych w Ti, Ba wypadają
na polu ograniczonym prostymi dla buforów
QFM-NNO (np. HENDERSON, FOLAND, 1996; YAVUZ et
al., 2002) lub NNO-HM (AYER, 1998), zbliżając się
do krzywej NNO (Ni-NiO) w niskich temperatu-
rach. Badane K-miki zmieniają swój wskaźnik
Fe/(Fe + Mg) w przedziale 0,30—0,99. Zakła-
dając, iż aktywność fO2 spada wraz z tempera-
turą (redukcyjne warunki krystalizacji) wzdłuż
krzywej między buforami NNO-QFM, możemy
oszacować temperaturowy zakres ich krystaliza-
cji na ≈(1080—700°C) (diagram T vs. fO2;
WONES, EUGSTER, 1965). Potwierdzenie dolnego
zakresu temperaturowego otrzymano, stosując
termometr biotyt-piroksen, gdzie dla par heden-
bergit-annit oszacowano T ≥ 700°C (KOVALSKII et
al., 2008). Korzystając z diagramu fazowego za-
mieszczonego w pracy M. FREISE’A et al. (2003),
definiującego relacje faz w stopach fonolitowych,
możemy określić górną granicę stabilności par
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Tabela 58. Wyniki zastosowania równań K. RIGHTERA, J.S.E. CARMICHAELA (1996) (równanie 1)
oraz A. ROACHA, M. RUTHERFORDA (2003) (równania 2 i 3) oparte na współczynniku rozdziału
TiO2 [%wag.] między K-miką a stopem, opisane zależnością liniową: ln KD = a/T + b

Pikryty Pikro-
cieszynity

Cieszynity
alkaliczne

Cieszynity
subalkaliczne Termometr flogopitowy [°C]

1154 1100 1067 1053 (1) ln D = 17600/T — 12,10

1167 1105 1071 1056 (2) ln D = 16200/T — 11,02

1103 1042 1010 995 (3) ln D = 15180/T — 10,80



annit-hedenbergit na 790—800°C. Rozbieżność
dla górnego zakresu temperaturowego
(>1000°C) wynika z tego, że eksperymenty D.R.
WONESA i H.P. EUGSTERA (1965) były przeprowa-
dzone na biotytach niezawierających wysokotem-
peraturowych stabilizatorów (Ti, Ba). Z badań
eksperymentalnych (FABBRIZIO et al., 2006) oraz
danych dla układów naturalnych podobnych do
badanych (np. YAVUZ et al., 2002) wynika, iż fH2O
< 1—2 kbar.

Badania eksperymentalne M.J. RUTHERFORDA

(1973) wykazały, że zarówno magnetyt, jak i bio-
tyty wzbogacają się w Al przy wzroście T lub
fH2O. Podstawienie 2Al3+ ⇔ Fe2+ + Si4+ powoduje
wzrost stabilności termicznej Fe-biotytu. Udział
Al w biotycie jest funkcją T, fH2O oraz fO2. Z ana-
lizy diagramów z cytowanej pracy wynika, iż bo-
gaty w Al biotyt w paragenezie z sanidynem, ko-
rundem i Al-magnetytem występuje dla fH2O < 1
kbar. Fe-biotyty są stabilne w syenitach tylko dla
fH2O > 2 kbar. Zatem obserwowany w żyłach sy-
enitu nefelinowego kierunek krystalizacji annit
⇒ syderofyllit był prawdopodobnie wywołany
spadkiem fH2O w końcowych etapach ewolucji
stopów rezydualnych w wyniku dekompresji
układu magmowego.

Przyjmując za podstawę relacje ciśnienio-
wo-temperaturowe oparte na współczynnikach
rozdziału KBaOflogopit/stop, przedstawione przez
K. RIGHTERA i I.S.E. CARMICHAELA (1996), obliczo-
no wartości P = 3—5 kbar dla krystalizacji Na-
-flogopitów występujących w pikrytach sillu
z Międzyrzecza, których tor składów na diagra-
mie J. GUA i T.H. GREENA (rys. 156) mieścił się
między punktami A-B (wyżejciśnieniowy tor kry-
stalizacji). Kalibracja omawianego barotermome-
tru odnosiła się do stopów lamproitowych i oka-
zała się nieprzydatna w przypadku flogopitów
z cieszynitów zawierających do ∼4,0 %wag. BaO.
Zatem badane K-miki mogły krystalizować dla P
≤ 5 kbar, T ≤ 1170°C oraz wykazywać poliba-
ryczną genezę.

4.4. Spinele: ewolucja składu

Omawianie ewolucji składu spineli rozpocznie-
my od sillu pikrytu z Międzyrzecza, gdzie zakres

zmian jest najpełniejszy. W sillu tym obecne są
ksenokryształy złożonych spineli oraz spinele in
situ tła skalnego. Ksenokryształy występują jako
pojedyncze, ksenomorficzne ziarna o wymiarze
od 0,15 mm do 1,2 mm, charakteryzujące się
koncentryczną strefowością (rys. 158e—h). Moż-
na w nich wyróżnić przezroczyste, czerwo-
no-brązowe jądro, wykazujące objawy resorpcji,
oraz opakową, wąską (0,02—0,15 mm) obwódkę
zewnętrzną. Ta ostatnia składa się ze strefy we-
wnętrznej (obwódka A), z charakterystyczną
strukturą sitową (rys. 158e—g), oraz sfery ze-
wnętrznej bez wrostków faz stałych (obwódka
B). Relacje ich udziałów objętościowych są
zmienne; obserwowano ziarna ksenokryształów
z dominacją tylko wewnętrznej (rys. 158e—g) lub
tylko zewnętrznej strefy opakowej (rys. 158h).
Spinele tła skalnego są bardzo obfite, ich udział
dochodzi do 6 %obj. Są to drobne (0,03—0,08
mm), często automorficzne kryształy zamknięte
poikilitowo we flogopicie i diopsydzie.

Skład chemiczny spineli z Międzyrzecza przed-
stawiono w tabeli 59. Punkty projekcyjne składu
jąder (rys. 159a) układają się wzdłuż boku Al-Cr,
na polu Cr-spinelu, natomiast opakowej obwódki
— na polu magnetytu, wzdłuż linii dyskryminacyj-
nej Cr-Al magnetytu. Większość analiz spineli tła
skalnego leży wzdłuż boku Cr-Fe3+ trójkąta klasy-
fikacyjnego Al-Cr-Fe3+, na polu Cr-magnetytu.
Z prezentowanych danych wynika, że jądra
złożonych spineli odpowiadają składem Cr-spine-
lom płaszcza, natomiast ich opakowa obwódka
powstała prawdopodobnie przed (obwódka A)
oraz w trakcie krystalizacji in situ sillu (obwódka
B). Świadczyć o tym może skład chemiczny (ta-
bela 60) wrostków faz stałych bardzo licznie wy-
stępujących w obwódce A; obrazy BSE „oczek”
w tej strefie wzrostu spineli (rys. 158b) potwier-
dziły obecność dwóch/trzech faz o rozmiarach
poniżej 5 µm. Są to mikrolity subkrzemowych
diopsydów oraz Na-flogopitu. Ze względu na ich
rozmiar oznaczone w nich zawartości TiO2 są
niewątpliwie zawyżone, jednakże wysoki udział
Na we wrostkach flogopitów sugeruje ich wyżej-
ciśnieniową genezę.

Przy niskiej rozpuszczalności Cr w stopie oraz
niewielkiej ilości ziaren Cr-spineli ich krystaliza-
cja nie zmienia składu stopu, poza samą zawarto-
ścią chromu. Ponieważ rozpuszczalność ta obniża
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Rys. 158a. Dwie generacje spineli obecnych w skałach pikrytowych i pikrocieszynitowych; pierwszą z nich tworzą drobne
(6—30 µm) automorficzne kryształy, tworzące wrostki w oliwinach (A). Druga generacja to duże (50—300 µm), ksenomorficz-
ne ziarna występujące w obrębie kryształów kaersutytu i flogopitu (B) (BSE); b. Ksenomorficzne ziarna spineli (< 100 µm)
występujące jako wrostki w flogopitach, często wykazujących obecność struktury sitowej, gdzie w „oczkach” stwierdzano
obecność mikrolitów flogopitu (strzałka) (BSE); c. Drobny spinel tła skalnego pikrocieszynitów o niejednorodnym składzie,
zawierającym lokalne plamki o dużym udziale Cr2O3 (Cr), podlegający procesowi transformacji w tytanit (Tyt) (BSE); d. Pseu-
domorfoza po Ti-magnetycie z silli cieszynitów, złożona z tytanitu (Tyt) oraz chlorytu (Chl) (BSE); e—h. Ksenokryształy
złożonych spineli występujące w sillu pikrytu w Międzyrzeczu. Są zbudowane z przezroczystego, czerwono-brązowego, resor-
bowanego jądra oraz opakowej obwódki. Ta ostatnia składa się ze strefy wewnętrznej (A), z charakterystyczną strukturą si-
tową, oraz ze sfery zewnętrznej, bez obecności wrostków faz stałych (B). Ksenokryształy te tworzą wrostki w kryształach
oliwinu (e, f) lub indywidualne ziarna w tle skalnym pikrytu (g, h) (BSE)



się wraz z temperaturą, wskaźnik Cr/(Cr + Al)
powinien się obniżać wraz z jej spadkiem. Jedyną
zmienną kontrolującą skład spinelu jest skład sa-
mego stopu, modyfikowany krystalizacją faz ma-
ficznych oraz plagioklazów. Krystalizacja oliwinu
powoduje wzrost wskaźnika Fe2+/(Fe2+ + Mg)
stopu i spinelu, nie wpływając na zmiany para-
metru Cr/(Cr + Al), który wyraźnie obniża swą
wartość w chromicie podczas krystalizacji pirok-
senów. Plagioklazy oraz kaersutyt, istotnie zmie-
niające udział Al stopu, powodują duże rozpro-
szenie parametru Cr/(Cr + Al) spineli.

Na wykresie Cr/(Cr + Al) vs. Fe2+/(Mg + Fe2+)
(rys. 160) punkty projekcyjne analiz jądra płasz-
czowego Cr-spinelu układają się wzdłuż linii pro-
stej opisanej równaniem: Y = —0,210 + 1,693X

(R = 0,914). Związek ten, typowy dla spineli
płaszcza, określany terminem trendu Cr-Al (BAR-

NES, ROEDER, 2001), wynika ze współkrystalizacji
oliwinu i spinelu. Dla obwódki A współczynnik
kierunkowy prostej regresji jest znacznie niższy
(Y = 0,191 + 0,476X, R = 0,571), jednakże kore-
lacja zmiennych jest znacznie słabsza — pozosta-
je dodatnia. Trend ten jest interpretowany
współkrystalizacją spinelu z fazą wzbogaconą
w Al (ROEDER et al., 2001). W badanych skałach
wskazuje to na współkrystalizację spinelu oraz
diopsydu/flogopitu. Z obecności w omawianej ob-
wódce A licznych wrostków Cr-diopsydów wyni-
kać może wyraźne obniżenie współczynnika kie-
runkowego prostej regresji, ich krystalizacja bo-
wiem, jako fazy konkurującej o Cr, obniża jego
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Tabela 59. Wyniki analiz mikrosondowych spineli (złożonych ksenokryształów oraz tła skalnego) wystę-
pujących w sillu pikrytu z Międzyrzecza Górnego [%wag.]

Jądro Obwódka (A) Obwódka (B) Spinele tła skalnego

SiO2 0,05 0,08 0,07 0,96 0,03 0,09 0,08 0,03 0,00 0,10 0,04 0,04
TiO2 0,31 0,27 0,20 7,98 6,00 2,33 4,09 8,91 10,58 6,78 3,18 7,99
Al2O3 30,05 44,35 57,15 8,86 12,86 23,57 0,14 3,08 2,71 0,26 0,08 0,99
V2O3 0,00 0,10 0,06 0,34 0,19 0,21 0,45 0,43 0,41 0,41 0,45 0,00
Cr2O3 37,52 21,69 9,29 8,19 13,64 26,35 1,00 11,15 8,86 3,09 1,39 11,79
FeO* 15,43 13,14 11,02 60,45 52,62 32,20 83,91 66,67 68,63 78,56 85,32 69,62
MgO 15,29 18,00 20,38 7,61 9,63 11,65 2,11 4,12 5,20 2,44 1,88 3,27
MnO 0,00 0,00 0,20 0,61 0,00 0,47 0,56 0,74 0,10 0,99 0,46 0,32
NiO 0,00 0,29 0,48 0,15 0,00 0,23 0,21 0,17 0,16 0,18 0,17 0,31
CaO 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,05 0,05 0,02 0,00 0,01 0,16 0,26

Total 98,65 97,91 98,83 95,85 94,97 97,15 92,59 95,32 96,64 92,82 93,14 94,59

FeO 13,36 10,94 9,16 27,98 23,74 18,77 30,48 32,52 33,41 32,02 30,14 32,51
Fe2O3 2,30 2,44 2,07 36,09 32,10 14,92 59,38 37,95 39,14 51,72 61,32 41,24

Total 98,88 98,15 99,04 99,46 98,18 98,64 98,53 99,12 100,56 97,99 99,12 98,46

Si 0,012 0,017 0,014 0,265 0,008 0,023 0,025 0,008 0,000 0,032 0,012 0,012
Ti 0,055 0,045 0,032 1,648 1,217 0,440 0,940 1,956 2,277 1,556 0,728 1,793
Al 8,411 11,633 14,045 2,867 4,087 6,977 0,050 1,060 0,915 0,094 0,029 0,348
V 0,000 0,017 0,010 0,075 0,041 0,042 0,111 0,100 0,094 0,101 0,109 0,000
Cr 7,045 3,818 1,531 1,778 2,908 5,233 0,243 2,574 2,006 0,746 0,335 2,782
Fe3+ 0,410 0,409 0,324 7,454 6,514 2,821 13,667 8,339 8,431 11,883 14,048 9,261
Fe2+ 2,654 2,037 1,596 6,424 5,353 3,944 7,795 7,939 8,000 8,176 7,673 8,112
Mg 5,413 5,973 6,334 3,112 3,871 4,360 0,960 1,794 2,217 1,109 0,853 1,455
Mn 0,000 0,000 0,035 0,143 0,000 0,099 0,144 0,183 0,024 0,255 0,120 0,081
Ni 0,000 0,052 0,080 0,034 0,000 0,045 0,051 0,040 0,036 0,044 0,042 0,074
Ca 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,014 0,015 0,006 0,000 0,004 0,052 0,083

Σ kat. 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

mg** 0,329 0,254 0,201 0,674 0,580 0,475 0,890 0,816 0,783 0,881 0,900 0,848
CrAl 0,456 0,247 0,098 0,383 0,416 0,429 0,829 0,708 0,687 0,888 0,920 0,889
Fe3+CrAl 0,026 0,026 0,020 0,616 0,482 0,188 0,979 0,696 0,743 0,934 0,975 0,747

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono na 24 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.
** mg = Fe2+/(Mg + Fe2+), CrAl = Cr(Cr + Al), Fe3+CrAl = Fe3+/(Fe3+ + Cr + Al).



udział w stopie. Zastanawiający jest również brak
w obwódce A składów, których punkty projekcyj-
ne wypadałyby na polu Al-chromitu, typowych dla
alkalicznych bazaltów i lamprofirów (BARNES,
ROEDER, 2001). Analogicznie do innych silli pi-
krytu, Al-chromity winny występować jako wrost-
ki w oliwinie, jednakże jego całkowite przeobra-

żenie w serpentyny oraz magnetyt może tłuma-
czyć ich brak w badanych skałach. Nieobecność
spineli o składzie obwódki A w tle skalnym oraz
często obserwowana redukcja jej grubości czy
wręcz zanik potwierdzają wysunięte wcześniej
przypuszczenie, że powstawała ona przed iniek-
cją magmy pikrytowej w osady miękkiego dna
zbiornika śląskiego.

Jednym z objawów krystalizacji spineli w wa-
runkach dużego przechłodzenia stopu jest obec-
ność robaczkowatych obwódek (vermifor rim)
chromitów (ROEDER et al., 2001). Do najważniej-
szych czynników kontrolujących wielkość i mor-
fologię spineli należy wysoka wartość współczyn-
nika rozdziału K spinel/stop

Cr . Powoduje to, że czynni-
kiem kontrolującym morfologię spineli jest
szybkość transportu Cr w stopie do warstwy gra-
nicznej na drodze dyfuzji. W warunkach dużego
przechłodzenia, przy kontrolowanym przez dyfu-
zję wzroście, zostaje naruszona stateczność
płaskiej ściany wzrostu, z przejściem od płaskie-
go do komórkowego lub komórkowo-dendrytycz-
nego frontu krystalizacji (ROEDER et al., 2001),
czego przejawem jest obecność robaczkowatych
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Tabela 60. Analizy stałych wrostków obecnych w wewnętrz-
nej obwódce ksenokryształów z sillu z Międzyrzecza, stano-
wiących element ich struktury sitowej [%wag.]

Piroksen Flogopit

SiO2 44,60 40,31 38,66 36,92 32,69 34,63
TiO2 2,67 4,58 6,16 2,51 4,22 4,56
Al2O2 7,88 10,41 11,42 18,52 20,35 16,51
Cr2O3 1,09 0,68 0,69
Fe2O3* 6,65 8,98 7,40
MgO 11,68 10,72 10,25 23,54 22,59 21,28
CaO 23,60 22,68 23,51 0,02 0,00 0,66
MnO 0,13 0,17 0,00 0,15 0,07 0,15
FeO 2,05 1,29 1,22 6,60 5,93 7,07
Na2O 0,53 0,56 0,46 3,83 3,60 0,81
K2O 0,01 0,02 0,00 6,14 6,13 7,60

Total 100,90 100,42 99,78 98,33 95,58 93,27

* FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu ładunku.

Rys. 159. Zmiany składu spineli występujących w sillu pikrytu z Międzyrzecza (a) oraz w pozostałych sillach pikrytów, pi-
krocieszynitów i cieszynitów (b)



obwódek spineli. W przypadku ksenokryształów
spineli z Międzyrzecza, po etapie rozpuszczania
ich płaszczowego jądra, wzrost obwódki A miał
prawdopodobnie charakter komórkowo-dendry-
tyczny. Część otaczającego dany ksenokryształ
stopu została zaokludowana w strukturę spinelu.
Krystalizacja wzbogaconych w Cr piroksenów
prawdopodobnie zahamowała dalszy wzrost kse-
nokryształów (HILL, ROEDER, 1974), co w dalszej
kolejności doprowadziło do ponownej redystrybu-
cji Mg oraz Fe2+ między stopem a obwódką A na
drodze dyfuzji. Jej efektem było zwiększenie war-
tości parametru Fe2+/(Fe2+ + Mg), a tym samym
przesunięcie ich składów z pola Al-chromitu na
pole Cr-magnetytu. Zamknięte w spinelowym
szkielecie porcje stopu ulegały rekrystalizacji
z powstaniem mikrolitów diopsydu i flogopitu
(tabela 60), tworząc charakterystyczną strukturę
sitową obwódki wewnętrznej.

Obwódka B oraz spinele tła tworzyły się syn-
chronicznie, zamykając lukę składów spowodo-

waną krystalizacją Cr-piroksenów. W przypadku
analiz obwódki B oraz spineli tła skalnego opisa-
nej liniowości nie obserwuje się na diagramie
Cr/(Cr + Al) vs. Fe2+/(Mg + Fe2+) (rys. 160).
Punkty projekcyjne analiz wykazują duże rozpro-
szenie przy małych zmianach parametru
Fe2+/(Mg + Fe2+). Może to świadczyć o zaniku
krystalizacji fazy kontrolującej udział Al w sto-
pie. Występujące w przestrzeniach interstycjal-
nych piroksenów oraz flogopitów — być może czę-
ściowo izolowane — stopy rezydualne były wzbo-
gacone w Cr, Fe3+ oraz Ti, przy czym ich składy
mogły różnić się istotnie w poszczególnych ob-
szarach interstycjalnych. Spadek udziału Ti dla
wartości 0,8—0,9 wskaźnika dyferencjacji stopu
(rys. 160) może świadczyć o współkrystalizacji
z Cr-magnetytem fazy bogatej w Ti. Jest nią pe-
rowskit (WŁODYKA, KARWOWSKI, 2000), zawie-
rający do 4,20 %wag. REE2O3 oraz 3,60 %wag.
Nb2O5. Wykazuje on ścisły związek przestrzenny
z Cr-magnetytem jako składnikiem wypełnień in-
terstycjalnych flogopitów oraz subkrzemowych
diopsydów.

Zmiany składu spineli z pozostałych silli
przedstawiono na rys. 159b. Większość analiz
spineli pikrytów oraz pikrocieszynitów leży na
polu chromitu i magnetytu, tworząc pas punktów
ułożonych równolegle do prostej łączącej składy
Cr50Al50 — Fe3+

100, co określane jest jako trend
Fe-Ti (BARNES, ROEDER, 2001). Ewolucja ta wystę-
puje podczas frakcyjnej krystalizacji piroksenów
(amfiboli) ±plagioklazów, skutkującej wzrostem
stosunku Fe/Mg oraz udziału Ti w stopie. Wy-
różniono dwa modele ewolucji składu spineli dla
trendu Fe-Ti, oznaczone na rys. 159b jako pikry-
ty (a) i (b). Pierwszy z nich, bardziej rozpo-
wszechniony, obejmuje spinele, których skład
ewoluuje przez pole Al-magnetytu w kierunku
wierzchołka Fe3+ trójkąta klasyfikacyjnego
Al-Cr-Fe3+. Druga odmiana trendu Fe-Ti definiuje
ewolucję składu spineli na polach Fe-chromitu
oraz Cr-magnetytu, bez osiągnięcia wierzchołka
Fe3+.

Wśród spineli występujących w sillach pikry-
towych (poza omówionym wcześniej sillem z Mię-
dzyrzecza) można wyróżnić dwie generacje; na
pierwszą z nich składają się drobne (6—30 µm),
automorficzne kryształy tworzące wrostki w oli-
winach (rys. 158a) oraz stosunkowo rzadko w pi-
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Rys. 160. Wykres Cr/(Cr + Al) vs. Fe2+/(Mg + Fe2+) dla
złożonych ksenokryształów oraz spineli tła skalnego z sillu
pikrytu w Międzyrzeczu



roksenach. Wykazują one małe wahania składu
w obrębie pojedynczego ziarna oraz istotniejsze
— międzyziarnowe. Składy spinelu pierwszej ge-
neracji są reprezentowane przez an. 1—4 w tabeli
61; na rys. 159b pole ich składów obwiedziono
zamkniętą krzywą. Na diagramie Fe2+/(Mg +
Fe2+) vs. Cr/(Cr + Al) (rys. 161) pole składu I ge-
neracji spineli jest opisane nierównościami: 0,45
< X < 0,60; 0,50 < Y < 0,60; zmienne te wyka-
zują związek liniowy dodatni (Y = 0,273 + 0,538
X, R = 0,748), wynikający ze współkrystalizacji
Al-chromitów i oliwinów.

Drugą generację spineli tworzą duże (50—300
µm), ksenomorficzne ziarna występujące w obrę-
bie kryształów kaersutytu i flogopitu. Ziarna

<100 µm charakteryzują się ciągłym, szerokim
przedziałem zmian składu [0,6 < Fe2+/(Mg +
Fe2+) < 0,9, 0,6 < Cr/(Cr + Al) < 0], natomiast
mniejsze (50—100 µm) zmieniają swój skład
w węższych przedziałach, których suma odpowia-
dała zakresowi zmian ziaren dużych (tabela 61,
an. 5—9). W odróżnieniu od spineli pierwszej ge-
neracji, spinele te wykazują korelację ujemną (Y
= 1,639 — 1,820 X, R = —0,781), wynikającą
z ich współkrystalizacji ze wzbogaconymi w Cr
piroksenami, kaersutytem i flogopitem, aż do wy-
czerpania udziału Cr w stopie.

W badanych skałach nie obserwowano zonal-
nych spineli z jądrem o składzie Al-Ti chromitu
oraz obwódkami Ti-Cr(Al) magnetytu, wskazu-
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Tabela 61. Dane analityczne dla dwóch generacji spineli obecnych w sillach pikrytów
cieszyńskiej prowincji magmowej [%wag.]

I generacja spineli (oliwiny) II generacja spineli (flogopit, kaersutyt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SiO2 0,06 0,04 0,02 0,04 0,03 0,01 0,03 0,01 0,08
TiO2 1,93 2,63 2,56 3,15 5,61 13,49 15,56 9,06 3,77
Al2O3 22,33 17,88 16,51 15,87 12,92 8,05 7,15 4,51 5,42
V2O3 0,21 0,26 0,26 0,28 0,32 0,90 1,01 0,69 0,41
Cr2O3 32,65 32,82 33,13 31,88 25,04 5,46 1,11 5,17 5,83
FeO* 27,93 32,83 34,89 35,41 43,22 61,16 64,03 70,12 75,22
MgO 11,74 10,46 9,08 9,43 8,35 7,35 6,94 4,65 2,94
CaO 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,01 0,00
MnO 0,34 0,24 0,28 0,31 0,30 0,46 0,49 0,48 0,43
NiO 0,15 0,11 0,10 0,14 0,30 0,15 0,14 0,19 0,09

Total 97,34 97,27 96,83 96,51 96,13 97,04 96,49 94,86 94,18

FeO 18,29 20,32 21,97 21,73 24,79 33,22 35,40 32,24 30,39
Fe2O3 10,71 13,91 14,36 15,21 20,48 31,05 31,82 42,09 49,82

Total 98,41 98,66 98,27 98,03 98,34 100,15 99,68 99,08 99,17

Si 0,015 0,010 0,006 0,010 0,007 0,003 0,009 0,002 0,022
Ti 0,367 0,513 0,509 0,628 1,141 2,789 3,255 1,972 0,830
Al 6,644 5,463 5,140 4,956 4,117 2,608 2,343 1,538 1,871
V 0,042 0,053 0,054 0,059 0,069 0,198 0,225 0,161 0,096
Cr 6,516 6,726 6,920 6,678 5,352 1,188 0,245 1,182 1,350
Fe3+ 2,034 2,713 2,855 3,032 4,168 6,423 6,660 9,171 10,979
Fe2+ 3,862 4,405 4,853 4,814 5,605 7,637 8,233 7,806 7,443
Mg 4,418 4,041 3,577 3,724 3,366 3,013 2,875 2,007 1,282
Ca 0,000 0,000 0,002 0,002 0,011 0,000 0,009 0,002 0,000
Mn 0,072 0,053 0,062 0,069 0,068 0,108 0,114 0,117 0,106
Ni 0,030 0,024 0,021 0,029 0,064 0,034 0,032 0,043 0,021

Σ kat. 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

mg** 0,466 0,522 0,576 0,564 0,624 0,717 0,741 0,795 0,853
CrAl 0,495 0,552 0,574 0,574 0,565 0,313 0,095 0,435 0,419
Fe3+AlCr 0,134 0,182 0,191 0,207 0,305 0,629 0,720 0,771 0,773

** Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono na 24 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie
bilansu ładunku.

** mg = Fe2+/(Mg + Fe2+), CrAl = Cr/(Cr + Al), Fe3+AlCr = Fe3+/(Fe3+ + Al + Cr).



jących na lukę w ich składzie. Warunkiem kry-
stalizacji chromitów jest nie tylko odpowiednia
ilość Cr w stopie (min. 200 ppm), którego roz-
puszczalność wzrasta z temperaturą oraz spad-
kiem fO2 stopu (ROEDER, REYNOLDS, 1991), ale tak-
że pojawienie się fazy konkurującej o chrom. Je-
żeli nastąpi krystalizacja Cr-diopsydów, co miało
miejsce w omawianym przypadku, to zgodnie
z przewidywaniami (HILL, ROEDER, 1974), chromit
reaguje ze stopem rozpuszczając się, natomiast
Cr jest przejmowany przez diopsyd. W badanych
pikrytach oraz pikrocieszynitach, poza sillem pi-
krytu z Międzyrzecza, reakcja ta nie wystąpiła.
Ma to miejsce wówczas, gdy krystalizacja prze-
biega stosunkowo szybko, przy wysokim prze-
chłodzeniu stopu.

Przedstawione dwie generacje spineli, po-
wszechnie obecne w pikrytach oraz rzadziej w pi-
krocieszynitach, opisują zmienność składu spine-
li, którą przypisano modelowi „pikryty (a)” (rys.
159b, 161). W sillu pikrytu z Boguszowic stwier-
dzono dodatkowy trend zdefiniowany jako „pikry-
ty (b)”. Występujące w nim ksenomorficzne ziar-
na spineli (< 100 µm) tworzą wrostki we flogopi-
tach, często wykazują obecność struktury
sitowej, w której „oczkach” dominuje obecność
mikrolitów flogopitu (rys. 158b). Stanowią one
analogi przedstawionych wcześniej obwódek
A ksenokryształów z Międzyrzecza. W obrazach
BSE spineli (b) obserwowano koncentryczną nie-
jednorodność, którą na rys. 162 zobrazowano za
pomocą profilu liniowego. W odróżnieniu od mo-
delu (a), nie dostrzega się istotnego wzbogacenia
w Ti peryferycznych partii ziaren przy spadku
parametru Fe2+/(Mg + Fe2+); tylko w niektórych
z nich stwierdzono niewielki jego wzrost. Rów-
nież odmiennie zachowuje się parametr Cr/(Cr +
Al), który rośnie wraz ze wzrostem wskaźnika
mg (Y = 0,408 + 0,276 X, R = 0,513) (rys. 161),
stanowiąc przedłużenie ewolucji składu spineli
(a). Teoretycznie odpowiada to regulacji składu
stopu przez współkrystalizację spinelu z oliwi-
nem. Istotną informacją, którą można również
wysnuć z omawianego profilu, jest odmienne tem-
po zmian udziału poszczególnych kationów, które
sugeruje dyfuzyjne wyrównywanie gradientów
stężeń między bogatym w Cr, Al, Mg jądrem a bo-
gatą w Fe zewnętrzną, prawdopodobnie reak-
cyjną obwódką. Ponieważ udział Ti w rezydual-

nych stopach w sillach pikrytowych spada (rys.
160), wydaje się, że trend (b) może wynikać z re-
akcji rezydualnych stopów z ziarnami tych
Al-chromitów (rys. 159b), które nie będąc wrost-
kami, mogły się kontaktować ze stopem resztko-
wym w przestrzeniach interstycjalnych. Proces
ten powodował przesunięcie pierwotnych skła-
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Rys. 161. Wykres Cr/(Cr + Al) vs. Fe2+/(Mg + Fe2+) dla spi-
neli obecnych w sillach pikrytów, pikrocieszynitów i cieszy-
nitów; widoczne są dwa możliwe tory zmian składu spineli
w sillach pikrytu

Rys. 162. Profil liniowy złożonego ziarna spinelu z pikrytu
z Boguszowic, w którym nie obserwuje się istotnego wzbo-
gacenia w Ti jego peryferycznych partii przy spadku para-
metru mg. Również odmienne jest zachowanie stosunku
Cr/(Cr + Al), rosnącego wraz z jego wzrostem

24 — Ewolucja...



dów spineli wzdłuż osi Fe2+/(Mg + Fe2+), wywo-
łując wspomniane wcześniej przedłużenie trendu
składu pierwszej generacji spineli. Przykład tren-
du (b) potwierdza również wysunięte wcześniej
przypuszczenie o rekalibracji udziału Fe2+-Mg ob-
wódek A ksenokryształów z sillu pikrytu z Mię-
dzyrzecza.

Modyfikacja składu wyżejtemperaturowych ge-
neracji spineli jest dość powszechna (ROEDER,
CAMPBELL, 1985). Ich reakcje z interstycjalnym
stopem generalnie prowadzą do zubożenia ich
składu w Mg, Cr, Al oraz wzbogacenia w Ti, Fe3+

(wzrostu parametru Fe2+/(Mg + Fe2+). W przy-
padku oliwinu jako fazy gospodarza spinelu wy-
miana składników spinelu ze stopem może odby-
wać się nawet przez warstwę oliwinu. Możliwe są
tu dwa warianty: albo wymiana składników odby-
wa się drogą dyfuzji przez fazę stałą (ściankę oli-
winu), albo przez bezpośredni kontakt stopu
o niskiej lepkości ze spinelem, za pomocą syste-
mu mikropęknięć oliwinu oraz spinelu, po-
wstałych w wyniku naprężeń termicznych. Jeżeli
porównamy składy pierwszej generacji spineli
w pikrytach ze skał cieszyńskiej prowincji mag-
mowej ze składami analogicznych generacji spi-

neli w innych alkalicznych prowincjach (np. LAR-

SEN et al., 2003), to uderza fakt braku składów
z Fe2+/(Mg + Fe2+) < 0,4. Zatem stosowanie geo-
termometrów oliwin-spinel opartych na
współczynniku rozdziału Mg-Fe2+ może dawać za-
niżone wartości temperatur ich współkrystaliza-
cji. Przykład takiego procesu ilustruje rys. 158c,
na którym relikty Al-chromitu tworzą ciemne pla-
my.

W sillach cieszynitowych występuje tylko jed-
na generacja spineli, których składy wykazywały
najmniejszy przedział zmian. Jak wynika z rys.
159b, punkty projekcyjne ich analiz układają się
na polu magnetytu wzdłuż boku Al-Fe3+ trójkąta
Al-Cr-Fe3+. Z uwagi na duży udział Ti w ich struk-
turze można je zdefiniować jako Al-tytanomagne-
tyty (tabela 62). Jak wynika z diagramu (Al +
Cr)-Fe3+-Ti (rys. 163), również i one podczas ob-
niżania się temperatury wykazują spadek udziału
Ti oraz Al (tabela 62). Spinele silli cieszynito-
wych wykazują ścisły, przestrzenny związek z fa-
zami maficznymi; z reguły tworzą wrostki w pi-
roksenach. Występując w obrębie ziaren plagio-
klazów, przerastają się z biotytem. Często,
zwłaszcza w marginalnych partiach silli, tworzą
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Tabela 62. Zmienność składu chemicznego spineli występujących w sillach cieszynitów terali-
towych oraz subalkalicznych [%wag.]

Cieszynity subalkaliczne Cieszynity teralitowe

SiO2 0,21 0,10 0,11 0,20 0,47 0,41 0,56 0,34 0,31 0,37
TiO2 22,89 22,00 21,58 21,06 21,22 20,23 19,78 17,28 14,35 9,28
Al2O3 3,18 4,74 5,33 5,61 2,48 4,12 4,50 3,57 1,49 0,34
Cr2O3 0,06 0,08 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,06
FeO* 69,60 69,39 69,56 68,38 70,90 70,97 71,08 73,12 78,38 83,16
MnO 0,17 0,24 0,11 0,20 1,19 0,75 1,07 2,21 1,40 1,34
MgO 0,02 0,10 0,23 0,50 0,13 0,33 0,25 0,11 0,05 0,03

Total 96,13 96,65 96,98 96,03 96,39 96,81 97,23 96,71 96,02 94,58

Fe2O3 19,15 19,74 20,16 20,11 23,19 23,76 24,11 30,59 38,95 49,74
FeO 52,36 51,63 51,42 50,28 50,03 49,59 49,39 48,36 45,60 43,33

Total 98,03 98,63 99,01 98,04 98,71 99,19 99,65 99,78 99,94 99,52

Si 0,065 0,030 0,034 0,059 0,142 0,120 0,164 0,082 0,083 0,085
Ti 5,190 4,921 4,792 4,704 4,797 4,510 4,383 3,856 3,224 2,165
Al 1,131 1,660 1,855 1,962 0,877 1,439 1,562 1,284 0,563 0,165
Cr 0,014 0,019 0,014 0,018 0,000 0,000 0,000 0,012 0,011 0,011
Fe3+ 4,347 4,418 4,479 4,495 5,246 5,301 5,345 6,840 8,855 11,369
Fe2+ 13,205 12,844 12,696 12,490 12,576 12,295 12,170 11,298 10,895 9,765
Mn 0,042 0,061 0,027 0,051 0,302 0,188 0,268 0,564 0,335 0,324
Mg 0,007 0,046 0,102 0,221 0,060 0,147 0,109 0,054 0,033 0,008

Σ kat. 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

* Fe całkowite jako FeO, analizy przeliczono na 24 kationy, FeO/Fe2O3 obliczono na podstawie bilansu
ładunku.



kryształy szkieletowe. Bardzo rozpowszechnione
jest ich niskotemperaturowe utlenianie (maghe-
mityzacja) przez usuwanie z ich struktury żelaza
(HUBICKA-PTASIŃSKA, JASIEŃSKA, 1971). Towarzy-
szyło temu powstawanie licznych szczelin, które
tworzyły system migracji roztworów hydrotermal-
nych, powodujących ich transformację w tytanit,
chloryt oraz Mn-ilmenit (rys. 158c, d). W bada-
nych skałach nie zaobserwowano współkrystali-
zacji pierwotnego ilmenitu z Ti-magnetytem.

Zaprezentowane uwagi na temat ewolucji
składu spineli ze skał cieszyńskiej prowincji
magmowej podsumowano na wykresie Fe3+ vs. Ti
(rys. 164), na którym naniesiono również naj-
istotniejsze wektory wymiany Thomsona za nią
odpowiedzialne. Jak już wspomniano, badane spi-
nele podlegają ewolucji składu opisanej trendem
Fe-Ti (BARNES, ROEDER, 2001), zmieniając swój
skład od Al-chromitów do Ti-magnetytów (rys.
159b). W trakcie ich ewolucji udziały wektorów
fm (Fe2+Mg—1) oraz tf (TiFe2+Al—2) wzrastają odpo-
wiednio w przedziałach 1,5—8,0 mola oraz
0,5—5,0 mola, podczas gdy wektor fa (Fe3+Al—1),
wykazujący największe wariacje, zmienia się
w przedziale 2,0—12,0 mola. Na rys. 163 i 164
wyraźnie widoczna jest reakcyjna geneza trendu
pikryty (b).

4.5. Oliwiny: ewolucja składu,
termometria oliwin-spinel

Składy oliwinów ze skał cieszyńskiej prowincji
magmowej zestawiono w tabeli 63. Stanowią one
główną fazę w pikrytach, występując najczęściej
w formie automorficznych kryształów, których
wielkość zmienia się w przedziale 1—3 mm. Za-
wierają drobne wrostki Al-chromitów, omówio-
nych wcześniej jako pierwsza generacja spineli
w pikrytach oraz pikrocieszynitach. Z analizy
pionowych profili silli pikrytowych wynika, że
oliwiny tworzyły fazę zawieszoną w stopie, podle-
gając podczas iniekcji magmy w osady fliszu pro-
cesowi dyferencjacji przepływowej (BHATTACHARJI,
1967). W jego wyniku udział oliwinu w central-
nych partiach silli zmieniał się w przedziale
50—30 %obj., natomiast w ich marginalnych,
stropowych i spągowych strefach o miąższości
1,5—2,0 m jego udział spadał do poziomu > 5
%obj. W pikrocieszynitach udział oliwinu nie
przekraczał 10 %obj., natomiast w sillach cieszy-
nitowych podrzędne ilości fenokryształów oliwi-
nu spotykano tylko w strefach przechłodzenia
sillu. W większości przypadków były to pseudo-
morfozy po oliwinie. Tylko w sillu cieszynitu te-
ralitowego z Boguszowic-Marklowic napotkano
świeże fenokryształy oliwinu, którego skład che-
miczny porównano ze składem oliwinów z silli pi-
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Rys. 164. Wykres Ti vs. Fe3+ przedstawiający najistotniej-
sze wektory wymiany Thomsona odpowiedzialne za zmiany
składu spineli w skałach cieszyńskiej prowincji magmowej

Rys. 163. Diagram Ti-(Al, Cr)-Fe3+ pokazujący spadek
udziału Ti w ostatnich stadiach ewolucji stopów rezydual-
nych w sillach pikrytów i cieszynitów oraz ich wzbogacenie
w Fe3+

24*



krytowych (tabela 63). Wynika z niego, że two-
rzą one jedną, wspólną generację oliwinów, któ-
rych przedział zmian składu wynosi Fo89-78.

Spinele (Cr-spinel, Al, Fe-chromit) oraz oliwin
bardzo często są pierwszymi fazami, które kry-
stalizują ze stopów bazaltowych zawierających
>6 %wag. MgO (HILL, ROEDER, 1974). Mały
udział objętościowy oraz niewielkie rozmiary spi-
neli są wynikiem bardzo małej rozpuszczalności
Cr (200—500 ppm) w stopach bazaltowych. Chro-
mit, który zawiera 40—50 %wag. Cr2O3, może być
w równowadze ze stopem z 0,02—0,60 %wag.
Cr2O3 (ROEDER, REYNOLDS, 1991). Obecność wrost-
ków spineli w oliwinach jest tłumaczona dużym
gradientem stężeń w warstwie granicznej oli-
win-stop, gdzie następuje nukleacja spineli, które
przy dużych różnicach szybkości wzrostu obu faz
są zamykane w oliwinie (THY, 1983). Inny pogląd
na ten temat wyrażają P.L. ROEDER et al. (2001),
którzy sugerują, iż obie fazy krystalizują nieza-
leżnie od siebie, inkluzje spineli w oliwinach zaś
są następstwem ich fizycznego kontaktu, wywo-
łanego konwekcją stopu. Przy kotektycznych
związkach oliwin-spinel ich stosunek objętościo-
wy wynosi jak 100 : 1 (ROEDER et al., 2006).
Duży udział rozpuszczonej w stopie wody (<2

%wag.) może tak obniżyć temperaturę likwidusu
krzemianów, że spinel staje się pierwszą krysta-
lizującą fazą (BANNISTER at al., 1998).

Liczba występujących w oliwinach inkluzji
Al-chromitu jest niewielka, w obserwowanych
w płytkach cienkich jego przekrojach spotykano
do 3—4 inkluzji spineli. Jeżeli przyjąć koncepcję
P.L. ROEDERA et. al. (2001), to obserwacje te
wskazują na spokojną krystalizację wznoszącej
się magmy, przy małej konwekcji powodującej ich
rzadki, fizyczny kontakt. Również brak form
szkieletowych oliwinu z dużą ilością drobnych
wrostków spineli charakteryzujących turbulentne
środowisko krystalizacji, w warunkach szybkiego
przemieszczania się magmy z zawieszonymi faza-
mi, może potwierdzać tę koncepcję.

W sillu pikrytu z Międzyrzecza stwierdzono
obecność dużych (>10 mm) ksenokryształów oli-
winu pochodzenia płaszczowego, charakteryzu-
jących się obecnością wrostków opisanych wcze-
śniej wysokociśnieniowych Cr-spineli. Były one po-
zbawione obwódki opakowej lub jak to przedstawia
rys. 158e, f miały tylko obwódkę A. Ksenokryształy
te wyraźnie różnią się udziałami NiO oraz CaO
w stosunku do oliwinów pikrytów, ich skład zmie-
nia się w wąskim przedziale Fo91-89 (tabela 63).
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Tabela 63. Chemizm oliwinów obecnych w brzeżnych partiach silli cieszynitowych (sill z Marklowic-Kalem-
bic), silli pikrytów (sill Cieszyn 2) oraz płaszczowych ksenokryształów oliwinu obecnych w sillu pikrytu
z Międzyrzecza [%wag.]

Marklowice-Kalembice Pikryt — Cieszyn 2 Międzyrzecze — ksenokryształy

SiO2 39,29 39,29 39,62 39,94 38,78 39,35 39,87 40,29 40,51 40,97 40,98 41,18
TiO2 0,02 0,02 0,05 0,00 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 0,02
Cr2O3 0,00 0,02 0,04 0,04 0,05 0,00 0,02 0,01 0,04 0,00 0,02 0,01
MgO 43,10 44,08 44,80 46,54 40,04 42,44 44,76 47,72 47,61 48,14 49,88 50,11
FeO 17,87 16,39 14,86 12,90 19,55 18,51 14,13 10,67 10,73 9,70 9,27 8,98
CaO 0,28 0,30 0,32 0,24 0,34 0,37 0,30 0,36 0,03 0,05 0,06 0,06
MnO 0,27 0,29 0,19 0,18 0,49 0,41 0,19 0,27 0,20 0,16 0,19 0,11
NiO 0,21 0,24 0,11 0,15 0,14 0,13 0,15 0,30 0,34 0,37 0,38 0,33

Total 101,04 100,58 99,98 99,95 99,43 101,21 99,44 99,63 99,45 99,39 100,80 100,80

Si 0,992 0,990 0,996 0,995 1,003 0,994 1,003 0,998 1,003 1,010 0,996 0,998
Ti 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000
Cr 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mg 1,621 1,655 1,678 1,728 1,544 1,599 1,679 1,762 1,758 1,769 1,807 1,811
Fe2+ 0,377 0,345 0,312 0,269 0,423 0,391 0,297 0,221 0,222 0,200 0,188 0,182
Ca 0,007 0,008 0,008 0,006 0,009 0,010 0,008 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001
Mn 0,006 0,006 0,004 0,004 0,011 0,009 0,004 0,006 0,004 0,003 0,004 0,002
Ni 0,004 0,005 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006

Σ kat.* 3,007 3,009 3,002 3,005 2,996 3,006 2,996 3,002 2,996 2,990 3,005 3,000

Fo 81,13 82,75 84,32 86,53 78,49 80,35 84,97 88,87 88,79 89,84 90,58 90,87

* Analizy przeliczono na 4 O.



W celu określenia temperatur współkrystaliza-
cji oliwinów i spineli zastosowano model C. BALL-

HAUSA et al. (1991), oparty na K D
Fe -Mg (oliwin/spi-

nel). Otrzymana średnia temperatura wynosiła
928 ±50°C. Ponieważ badane spinele zawierały
znaczną ilość Ti, przeprowadzono korekcję
udziału Fe2+ w spinelu, stosując dwa możliwe wa-
rianty: (a) Fe2+ — Ti, (b) Fe2+ — 2Ti. Dla wariantu
(a) średnia temperatura wzrosła do 991 ±65°C,
natomiast dla wariantu (b) — do 1056 ±55°C.
Z danych tych wynika, że obliczone temperatury
są temperaturami zamknięcia wymiany Mg-Fe2+

między oliwinem a spinelem w subsolidusie i nie
dotyczą ich równowagi w obszarze likwidusu. Jak
wykazały badania V.S. KAMENETSKY’EGO et al.
(2001), wskaźnik mg spinelu jest funkcją: (1)
składu stopu macierzystego, (2) aktywności Cr
i Al w spinelu, (3) fO2 stopu oraz (4) rekalibracji
KD między spinelem a zamykającą go fazą krze-
mianową, spowodowaną dużą wartością
współczynników dyfuzji wzajemnej Mg-Fe2+.
Ostatni czynnik jest związany z szybkością stu-
dzenia danego ciała magmowego. Tylko dla pod-
wodnych wylewów bazaltowych, przy dużych
szybkościach studzenia, temperatura zamknięcia
jest podobna do pierwotnej temperatury równo-
wagi oliwin-spinel. Jak podają V.S. KAMENETSKY et
al. (2001), temperatura zamknięcia interdyfuzji
w spinelach law podmorskich wynosi
∼1050—1070°C. Ponieważ badane ciała magmo-
we tworzyły cienkie sille, najbardziej prawdopo-
dobną temperaturą zamknięcia interdyfuzji była
temperatura 990°C (z korekcją a).

Bardziej realistyczne zakresy temperatur
współkrystalizacji pary oliwin-spinel otrzymano
za pomocą oznaczenia Thom inkluzji stopu w oliwi-
nie (WŁODYKA, KARWOWSKI, 1993). Wynosił on
1380—1270°C i był identyczny z zakresem uzy-
skanym przez A. KOZŁOWSKIEGO i P. METZ (1988)
(1360—1270°C) dla oliwinów z limburgitów
wulkanicznego kompleksu Vogelsberg (Niemcy).
Bardzo podobne wartości temperatur likwidusu
oliwinu (1360—1380°C) uzyskano na podstawie
termometru oliwin-stop, korzystając z jego kali-
bracji w systemie obliczeniowym Comagmat.
W celu wyznaczenia temperatury likwidusu
Ti-magnetytów w sillach cieszynitów stosowano
kalibrację spinel-stop A.A. ARISKINA i G.S. BARMI-

NY (1999), która pozwoliła określić ją na poziomie

1190—1150°C. Z obliczeń termodynamicznych
wynika (RYABCHIKOV, KOGARKO, 2006), że parage-
neza magnetyt + tytanit + hedenbergit + nefelin +
sanidyn jest stabilna przy wyższych fO2 (∆QFM
≤ +2log) niż ilmenit + tytanit + hedenbergit +
nefelin + sanidyn. Pierwsza z nich jest typowa
dla syenitów nefelinowych. Korzystając z dolnego
zakresu zmian udziału ulvöspinelu w Ti-magnety-
tach syenitów (Xusp = 0,55—0,27) oraz prezento-
wanego w cytowanej pracy diagramu fO2 vs. T,
możemy oszacować dolny zakres ich krystalizacji
na 780(700)°C, przyjmując, że ∆QFM ≤ +0,5log.
Z kolei z eksperymentów J. ANDÚJARA et al. (2008)
wynika, że Ti-magnetyty w stopach fonolitowych
z TiO2 > 12 %wag. winny krystalizować dla T >
800°C, fO2 NNO+1log.

4.6. Jasne fazy mineralne
i minerały akcesoryczne

4.6.1. Skalenie

C.M.B. HENDERSON i F.G.F. GIBB (1983) na pod-
stawie rodzaju oraz przedziału zmian składu wy-
stępujących w nich skaleni wyróżnili cztery gru-
py skał alkalicznych. Do grupy pierwszej zaliczy-
li skały zawierające silnie zonalne Ca-Na-K
skalenie (An70-4Ab29,5-46Or0,5-50), natomiast do gru-
py drugiej — zonalne K-skalenie (An1-0,5Ab20-11,5

Or71-87Cs8-1). Grupy trzecia i czwarta to skały
dwuskaleniowe. Obecność obwódek K-skalenia
(Or > 50) na anortoklazowo-plagioklazowym
jądrze lub jego samodzielne występowanie jako
późniejszej, interstycjalnej fazy to cechy opi-
sujące krystalizację skaleni skał grupy trzeciej,
natomiast ich współkrystalizacja charakteryzuje
skały grupy czwartej.

Analiza zmian składu chemicznego skaleni ba-
danych skał wykazała obecność dwóch ogólnych
trendów, które według nomenklatury C.M.B. HEN-

DERSONA i F.G.F. GIBBA (1983) mogą być przypisa-
ne grupie drugiej i trzeciej. W skałach prowincji
cieszyńskiej główną fazą jasną mogą być plagio-
klazy (cieszynity teralitowe, subalkaliczne) lub
skalenie alkaliczne (cieszynity esseksytowe,
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Rys. 165a, b. Typowa forma występowania skaleni w skałach cieszyńskiej prowincji magmowej. NaK-skalenie (Or) zawsze
krystalizowały później, tworząc na plagioklazowych lub anortoklazowo-plagioklazowych jądrach (Pl) epitaksjalne obwódki
o prostych, ostrych granicach. W pierwszym etapie swego wzrostu podlegały wzbogaceniu w Ba (strzałki) (BSE); c. Fragment
złożonego kryształu skalenia z cieszynitu subalkalicznego z Boguszowic. W obwódce (A) plagioklazowego jądra o składzie
anortoklazu obserwuje się objawy procesu jej metasomatozy; występują w niej plamki albitu (Ab), adularu (Ad), apatyt (Ap)
oraz kwarc. Proces jego wzrostu kończy się krystalizacją wąskich obwódek (B) o składzie: Or49–53 oraz Or80–90 (BSE);
d. Kryształ NaK-skalenia z żyły syenitu nefelinowego sillu cieszynitu teralitowego z Puńcowa. W jego centralnych partiach
występują jasne strefy dużego wzbogacenia w Ba (BSE); e, f. Złożona struktura wewnętrzna NaK-skaleni z silli cieszynitów
esseksytowych; bardzo często wykazują one objawy budowy oscylacyjnej (e) oraz sektorowej (f) (BSE); g, h. Sferolityczne
skupienia NaK-skaleni występujące w przestrzeniach interstycjalnych skał pikrocieszynitowych; bardzo często zawierają one
kryształy annitu i egirynu (strzałka) (BSE)



monzonitowe, pikrocieszynity, pikryty). W żad-
nym z silli tej prowincji nie stwierdzono równo-
wagowej współkrystalizacji plagioklazów oraz
NaK-skaleni. Te ostatnie zawsze krystalizowały
później, tworząc na plagioklazowych lub anorto-
klazowo-plagioklazowych jądrach epitaksjalne ob-
wódki o prostych, ostrych granicach (rys. 165a,
b) lub indywidualne kryształy (rys. 165d), często
stanowiące sferolityczne skupienia w interstycjal-
nych przestrzeniach plagioklazów (rys. 165g, h).
Nigdy nie stwierdzono reakcyjnych relacji plagio-
klazowego jądra z obwódkami skalenia alkalicz-
nego. W poszczególnych typach skał zaobserwo-
wano nieco odmienne przedziały zmian składu
plagioklazów oraz NaK-skaleni.

W cieszynitach subalkalicznych dominują pla-
gioklazy, które tworzą indywidualne kryształy
lub jądra kryształów złożonych. W przypadku
tych pierwszych udokumentowano następujący
przedział zmian składu: An68-10Ab30-78Or2-12 (oligo-
klaz-labrador) (rys. 166a; tabela 64, an. 1—6).
Analiza profili liniowych pokazała, że najwięk-
sze zmiany ich składu występują w zewnętrz-
nych, ok. 100 µm szerokości obwódkach, gdzie
udział An obniżał się do 10 %mol. Na szerokich
rdzeniach indywidualnych kryształów o przecięt-
nym składzie An60-45 były dobudowywane od jed-
nej do trzech obwódek z ∆An ≅ 13 %mol. W ba-
danych sillach cieszynitów subalkalicznych
NaK-skalenie tworzą zarówno epitaksjalne ob-
wódki (sill Boguszowice, Wilamowice, Stare
Bielsko), jak i samodzielne kryształy o pokroju
tabliczkowym lub sferolityczne skupienia (tabela
64, an. 7—12) w interstycjach plagioklazów (sill
Międzyrzecze). W pierwszym przypadku ewolu-
cja składu rdzeni była nieco szersza niż indy-
widualnych kryształów plagioklazów; anorto-
klazowo-plagioklazowe rdzenie osiągały składy
An3Ab70Or27 (rys. 166a). Do powszechnych zja-
wisk obecnych w strefie granicznej między
jądrem a późniejszymi obwódkami NaK-skale-
nia należy obfita ilość wtórnych faz mineral-
nych: albitu, adularu, kwarcu oraz kalcytu (rys.
165c).

W sillu z Boguszowic skład epitaksjalnych ob-
wódek oraz oddzielnych, tabliczkowych NaK-
-kryształów zmienia się w wąskim przedziale
Ab68-60Or31-39An1. Analiza ich liniowych profili po-
kazała, że w większości przypadków ku ich zew-

nętrznym brzegom następował niewielki (0,2—0,8
%wag.) wzrost zawartości K2O. Znacznie rzadziej
na szerokich (100—150 µm), epitaksjalnych ob-
wódkach plagioklazów stwierdzano dodatkowe
obwódki wzrostowe o szerokości ok. 20—30 µm,
charakteryzujące się dyskretnymi składami w za-
kresach Or49-53 oraz Or80-90 (rys. 165c). Reprezen-
tują one składy resztkowych stopów interstycjal-
nych o składach syenitów. W sferolitycznych
skupieniach NaK-skaleni z sillu w Międzyrzeczu
(rys. 167b) obserwowano duży rozrzut składów
sąsiadujących z sobą ziaren. W sillu tym stwier-
dzono dużą lukę składów między pierwszą ge-
neracją skaleni, którą stanowią tabliczkowe
plagioklazy (An66-10Ab32-79Or2-11), a radialnymi
skaleniami alkalicznymi drugiej generacji
(An1-3Ab56-46Or43-51). Tylko w przypadku NaK-ska-
leni z Boguszowic dla udziału Or > 85 zaobser-
wowano podwyższone udziały baru (tabela 64,
an. 11 i 12).
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Rys. 166. Diagramy An-Ab-Or przedstawiające zmiany
składu skaleni w sillach cieszynitów subalkalicznych (a),
cieszynitów teralitowych z żyłami syenitów (b), cieszynitów
esseksytowych (c), pikrocieszynitów (d)



Nieco odmienny zakres zmian składu wyka-
zują skalenie z silli cieszynitów teralitowych oraz
występujących w nich żył syenitu nefelinowego
(rys. 166b). Skład pasowych plagioklazów w pio-
nowym profilu tych silli zmienia się w przedziale
An55-15Ab41-72Or2-12, tak więc w obu typach cieszy-
nitów jest podobny. Składy plagioklazów zmie-
niają się od labradoru do oligoklazu, przy od-
miennych wartościach spadku udziału anortytu,
∆An wynoszącym odpowiednio 40 %mol. dla cie-
szynitów teralitowych oraz 58 %mol. w przypad-
ku cieszynitów subalkalicznych. Istotne różnice
występują w chemizmie ich NaK-skaleni, których
formy występowania są podobne w obu typach
skał. Analiza profili liniowych epitaksjalnych ob-
wódek plagioklazowych rdzeni wykazała ich
złożoną budowę (rys. 165a, b). Przy przemiesz-
czaniu się od granicy plagioklaz/obwódka na
zewnątrz, w najbardziej wewnętrznych ich par-
tiach, występują strefy silnego wzbogacenia
w bar, którego udział dochodzi do 7 %wag. (tabe-
la 65). Strefy te mają formę regularnych pasów
o zmiennej szerokości od 10—100 µm, roz-
ciągających się wzdłuż całej ściany wzrostu lub
tylko lokalnie, w formie nieregularnych plam.

Udział Ba spada w nich regularnie w kierunku
na zewnątrz obwódki do wartości ok. 0,0n
%wag., bez istotnego wpływu podstawienia (Na,
K) + Si ⇔ (Ba, Sr) + Al. Pozostałe, zewnętrzne
strefy obwódek są jednorodne (obwódki bez
wzrostu udziału K2O) lub wykazują wzrost zawar-
tości K2O w przedziale 0,6—1,5 %wag. Dla
złożonych obwódek ustalono następujący prze-
dział zmian składu: Or43-76Cs14-0Ab41-23An2-1. W sfe-
rolitycznych skupieniach Na-K skaleni wy-
pełniających przestrzenie interstycjalne plagio-
klazów, obecnych w brzeżnych partiach silli, nie
zaobserwowano podwyższonych udziałów Ba;
zmiany ich składu określono na Or60-73Ab39-26 An1.

W żyłach syenitu nefelinowego tabliczkowe
kryształy plagioklazów występują rzadko, ich
udział na ogół nie przekracza 10 %obj. Wykazują
one analogiczny do plagioklazów skał cieszynito-
wych zakres zmian składu (An62-24Ab36-70Or2-6);
zawsze mają obwódki wzbogaconego w bar
NaK-skalenia. W skałach tych zdecydowanie do-
minują ilościowo indywidualne tabliczki NaK-ska-
lenia (rys. 165d), wśród których, na podsta-
wie obrazów BSE, wyróżniono dwie generacje
(tabela 65). Do pierwszej z nich zaliczono skale-
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Tabela 64. Skład chemiczny skaleni występujących w sillach cieszynitów subalkalicznych [%wag.]

Plagioklazy Skalenie alkaliczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SiO2 52,94 54,16 56,48 59,35 61,20 65,46 66,62 66,09 65,82 65,99 64,25 64,71
Al2O3 29,05 27,41 26,37 24,17 23,10 22,16 19,42 19,02 20,65 18,84 18,47 18,43
CaO 12,63 10,48 9,05 6,37 4,22 2,04 0,11 0,13 0,08 0,08 0,18 0,00
FeO 0,30 0,32 0,40 0,34 0,25 0,26 0,19 0,20 0,47 0,13 0,10 0,03
BaO 0,00 0,02 0,08 0,15 0,42 0,05 0,21 0,00 0,06 0,18 1,21 0,93
SrO nd nd nd nd 0,11 0,00 0,06 0,05 0,03 0,07 0,07 0,00
Na2O 4,10 5,50 6,30 7,61 8,04 9,13 7,43 5,77 4,21 2,51 1,18 0,18
K2O 0,24 0,28 0,37 0,52 1,28 2,04 5,61 8,81 10,48 12,91 14,96 15,33

Total 99,26 98,16 99,06 98,51 98,64 101,14 99,65 100,08 101,80 100,73 100,42 99,62

Si 2,414 2,493 2,567 2,693 2,769 2,867 2,980 2,980 2,934 2,994 2,977 3,004
Al 1,571 1,487 1,413 1,293 1,232 1,144 1,024 1,011 1,085 1,008 1,008 1,008
Ca 0,617 0,517 0,441 0,310 0,204 0,096 0,005 0,006 0,004 0,004 0,009 0,000
Fe 0,011 0,012 0,015 0,013 0,010 0,009 0,007 0,008 0,017 0,005 0,004 0,001
Ba 0,000 0,000 0,001 0,003 0,007 0,001 0,004 0,000 0,001 0,003 0,022 0,017
Sr nd nd nd nd 0,003 0,000 0,004 0,004 0,001 0,005 0,005 0,000
Na 0,362 0,491 0,555 0,670 0,705 0,775 0,645 0,504 0,364 0,221 0,106 0,017
K 0,014 0,016 0,022 0,030 0,074 0,114 0,320 0,507 0,596 0,747 0,884 0,907

Σ kat.* 4,989 5,016 5,014 5,012 5,005 5,006 4,990 5,020 5,003 4,987 5,014 4,954

An 62,1 50,5 43,3 30,7 20,7 9,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,9 0,0
Ab 36,4 47,9 54,5 66,3 71,7 78,7 66,5 49,5 37,8 22,7 10,6 1,8
Or 1,4 1,6 2,2 3,0 7,5 11,6 33,0 49,8 61,8 76,8 88,5 98,2

* Analizy przeliczono na ładunek 16+ (8 O), nd — brak oznaczeń.
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Rys. 167a. Fragment tła skalnego pikrytu z otworu Bielowicko IG1, zawierającego gałązkowe formy wzrostu NaK-skalenia,
świadczącego o bardzo dużym przechłodzeniu stopu (BSE); b, h. Fragment wypełnienia przestrzeni interstycjalnych plagiokla-
zów i diopsydów w sillu cieszynitu subalkalicznego z Międzyrzecza. Obserwuje się szkieletowe formy apatytu (Ap) (h), Ti-ma-
gnetytu (Ti-mt) oraz gałązkowe NaK-skalenie. W przestrzeniach interstycjalnych tych ostatnich występują annit (Ann)
i egiryn (BSE); c, d. Kryształy nefelinu (Ne) obecne w cieszynitach esseksytowych (c) oraz żyłach syenitów nefelinowych (d).
W większości przypadków są przeobrażone w równoległe, włókniste agregaty zeolityczne (głównie natrolitu). W szlifach ob-
serwuje się prostokątne lub kwadratowe przekroje pseudomorfoz po nefelinie, często z dobrze wyrażoną łupliwością podsta-
wową (d); diopsyd (Di), hedenbergit (Hed), NaK-skaleń (Or), annit (Ann), apatyt (Ap) (BSE); e, f. Dwie generacje tytanitów
obecnych w syenitach nefelinowych, charakteryzujących się wzbogaceniem w Zr, Al (I generacja) oraz Nb (II generacja)
(BSE); g. Kryształy sodalitu (Sod) współwystępujące z nefelinem (Ne) oraz apatytem (Ap); produkt wtórnych przeobrażeń so-
dalitu oznaczono gwiazdką (BSE)
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nie wykazujące obecność stref wyraźnie wzboga-
conych w Ba i Sr, występujących w jądrach ich
kryształów (rys. 165d), otoczonych zewnętrz-
nymi, zubożonymi w nie obwódkami. Zachodzi
zatem pełna analogia zmian składu powyższej ge-
neracji skaleni oraz epitaksjalnych obwódek pla-
gioklazowych rdzeni w cieszynitach. Drugą do-
minującą generację stanowią skalenie alkaliczne
z niskim udziałem Ba oraz Sr, odpowiadające
składem zewnętrznym obwódkom skaleni genera-
cji pierwszej. Zmiany składu wzbogaconych w Ba
oraz Sr skaleni generacji pierwszej, której udział
nie przekracza 20 %obj. całej populacji NaK-ska-
leni, zostały określone na Or47-66Cs15-0Sr3-1Ab30-32

An4-2, drugiej zaś — na Or58-85Ab40-15An4-2. W obrę-
bie poszczególnych tabliczek skaleni generacji
drugiej nie obserwowano istotnych zmian ich
składu, ∆Or ≅ 4—7 %mol.; międzyziarnowe róż-
nice składów były większe.

Kolejna ważna grupa skał obecna w cieszyń-
skiej prowincji magmowej według nomenklatury
C.M.B. HENDERSONA i F.G.F GIBBA (1983) należy do
grupy drugiej, jednoskaleniowej, z zonalnymi NaK-

-skaleniami (rys. 166c). Badania tła skalnego
w mikroobszarze pokazały, że skały należące do tej
grupy są bardzo liczne, nieustępują ilościowo
skałom plagioklazowym. Oprócz dominujących
NaK-skaleni, występują w nich relikty plagiokla-
zów, nefelin (sodalit), dominującą fazą maficzną
zaś są miki serii flogopit-biotyt-annit oraz kaersu-
tyt. Ponieważ procesy wtórnych przeobrażeń faz
jasnych, szczególnie plagioklazów, są w tych ska-
łach bardzo intensywne, niemożliwe było dokładne
określenie zarówno zakresu zmian ich składu, jak
i ilościowego udziału. Skały tej grupy tworzą samo-
dzielne, cienkie sille, w których obecne są bardzo
duże zmiany strukturalne, zachodzące na niewiel-
kich odcinkach ich profili pionowych. Cechą cha-
rakterystyczną tych skaleni jest powszechna obec-
ność budowy sektorowej, połączonej z budową
oscylacyjną (rys. 165e, f) występującą w poszcze-
gólnych dendrytach wzrostowych. Dominującą
morfologiczną formą ich występowania są sferoli-
tyczne skupienia. Otrzymane wyniki analiz zostały
podsumowane na rys. 166c; ich skład zmienia się
systematycznie od Na- do K-sanidynu.
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Tabela 65. Zakres zmian składu chemicznego skaleni obecnych w sillach cieszynitów teralitowych [%wag.]

I generacja II generacja

SiO2 57,07 58,00 58,31 59,42 60,49 62,08 63,76 64,90 65,08 65,06 65,06 65,04
Al2O3 20,93 21,22 20,91 20,46 20,78 19,61 19,55 19,14 19,33 18,59 18,84 18,61
CaO 0,69 0,77 0,55 0,61 0,85 0,42 0,46 0,60 0,45 0,06 0,08 0,10
FeO 0,15 0,03 0,14 0,13 0,00 0,20 0,09 0,15 0,08 0,14 0,21 0,07
SrO 1,17 1,20 0,92 1,07 1,09 0,74 0,55 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09
BaO 8,00 7,34 6,33 5,42 3,97 2,54 0,80 0,02 0,01 0,08 0,07 0,04
Na2O 3,24 3,40 3,01 3,17 4,21 3,07 3,33 4,47 3,53 2,78 2,10 1,67
K2O 7,66 7,75 9,01 9,12 7,87 10,63 10,92 9,92 11,20 12,74 13,77 14,50

Total 98,92 99,71 99,18 99,39 99,26 99,28 99,46 99,19 99,67 99,44 100,21 100,12

Si 2,786 2,792 2,811 2,840 2,848 2,911 2,940 2,966 2,968 2,991 2,981 2,989
Al 1,204 1,204 1,188 1,152 1,153 1,084 1,062 1,031 1,039 1,007 1,017 1,008
Ca 0,036 0,040 0,028 0,031 0,043 0,021 0,023 0,029 0,022 0,003 0,004 0,005
Fe 0,006 0,001 0,005 0,005 0,000 0,008 0,004 0,006 0,003 0,005 0,008 0,003
Sr 0,033 0,034 0,026 0,030 0,030 0,020 0,015 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002
Ba 0,153 0,139 0,120 0,102 0,073 0,047 0,014 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001
Na 0,307 0,317 0,281 0,293 0,384 0,279 0,298 0,396 0,312 0,248 0,187 0,149
K 0,477 0,476 0,554 0,556 0,473 0,636 0,643 0,578 0,652 0,747 0,805 0,850

Σ kat.* 5,002 5,003 5,013 5,009 5,004 5,006 4,999 5,006 4,995 5,002 5,005 5,007

An 3,6 4,0 2,8 3,1 4,3 2,1 2,3 2,9 2,2 0,3 0,4 0,5
Ab 30,5 31,5 27,8 29,0 38,3 27,8 30,0 39,5 31,6 24,8 18,7 14,8
Or 47,4 47,3 54,9 54,9 47,2 63,4 64,8 57,6 66,1 74,8 80,6 84,4
Cs** 15,2 13,8 11,9 10,1 7,3 4,7 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Sr 3,3 3,4 2,6 3,0 3,0 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

** Analizy przeliczono na ładunek 16+ (8 O).
** Cs (BaAl2Si2O8), Sr (SrAl2Si2O8).



Pierwsza podgrupa wyników (próbki: Rudów,
Dębowiec, Kaczyce, Cieszyn) pochodziła ze skał,
w których NaK-skalenie współwystępowały z ne-
felinem, natomiast w próbce Zamarski IG1 (pod-
grupa druga) NaK-skalenie współwystępowały
z nefelinem oraz sodalitem. Analogicznie do żył
syenitów nefelinowych silli teralitowych, w ska-
łach pierwszej podgrupy wyróżniono dwie gene-
racje NaK-skaleni (tabela 66). Różnice w składzie
skaleni pierwszej generacji w syenitach oraz
omawianej  podgrupy  wynikały  z  zakresu  zmian
Ba i Sr. W syenitach nefelinowych udziały BaOmax

= 8,0%, SrOmax = 1,3 %wag., natomiast dla pod-
grupy pierwszej odpowiednio — BaO = 5,8%, SrO
= 2,6 %wag. W profilach liniowych jądro-brzeg
kryształów NaK-skaleni generacji pierwszej,
w obrębie wzbogaconego w Ba i Sr jądra, obser-
wuje się brak zmian udziału Na oraz sprzężone
z sobą podstawieniem K + Si ⇔ (Ba, Sr) + AlIV

zmiany udziałów Si, AlIV, K, Sr oraz Ba. W ich
zewnętrznej obwódce, zubożonej w Ba i Sr, nastę-
puje wyraźny wzrost udziału potasu. W drugiej
generacji skaleni pierwszej podgrupy, pozba-

wionej Ba oraz Sr, obserwuje się jednorodne
chemicznie ziarna wykazujące istotniejsze, mię-
dzyziarnowe różnice składów. Dla poszczegól-
nych próbek udokumentowano następujące prze-
działy zmian składu skaleni: Dębowiec (I genera-
cja: Or69-84Cs11-0Sr5-1Ab14-15An1-0, II generacja:
Or71-89Ab28-11An1-0), Rudów (Or66-82Ab30-17An4-1),
Cieszyn (Or78-88Ab21-11An1), Kaczyce 11 (Or76-85

Ab22-15An2-0 oraz Or84-91Ab16-8An1) oraz Kaczyce 13
(Or78-95Ab21-5An1-0). W przytoczonej populacji cie-
szynity esseksytowe oraz monzonitowe są repre-
zentowane przez próbki Dębowiec, Rudów, Ka-
czyce, natomiast próbka Cieszyn 2 jest repre-
zentantem pikrocieszynitów.

W próbce Zamarski IG1 występują dwie ge-
neracje NaK-skaleni; pierwszą z nich tworzą
tabliczkowe, bogate w Ba oraz Sr kryształy, wy-
kazujące obecność budowy sektorowej oraz oscy-
lacyjnej, przerastające się z nefelinem. W prze-
strzeniach interstycjalnych są obecne radialne
skupienia skaleni drugiej generacji (bez udziału
Ba, Sr), współwystępujące z sodalitem. Dla wy-
mienionych generacji udokumentowano następu-
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Tabela 66. Zmienność składu skaleni występujących w sillach cieszynitów esseksytowych [%wag.]

I generacja II generacja

SiO2 58,77 58,66 59,61 60,78 63,36 64,98 64,98 65,06 65,06 65,04 64,59
Al2O3 19,88 20,45 20,24 19,88 19,02 18,67 18,57 18,59 18,84 18,61 17,92
CaO 0,05 0,06 0,18 0,14 0,03 0,00 0,16 0,06 0,08 0,10 0,00
FeO 0,33 0,41 0,35 0,31 0,42 0,52 0,33 0,14 0,21 0,07 0,87
SrO 1,68 2,45 2,53 2,45 0,60 0,34 0,03 0,00 0,08 0,09 0,06
BaO 5,84 4,85 3,68 2,85 1,92 0,30 0,07 0,08 0,07 0,04 0,05
Na2O 1,56 1,85 2,90 2,85 1,69 2,49 3,14 2,78 2,10 1,67 1,19
K2O 11,28 10,88 9,86 10,24 13,42 13,17 11,98 12,74 13,77 14,50 15,13

Total 99,38 99,62 99,34 99,49 100,46 100,47 99,27 99,44 100,21 100,12 99,81

Si 2,850 2,828 2,847 2,878 2,946 2,979 2,988 2,991 2,981 2,989 2,997
Al 1,136 1,162 1,139 1,110 1,042 1,009 1,006 1,007 1,017 1,008 0,980
Ca 0,002 0,003 0,009 0,007 0,001 0,000 0,008 0,003 0,004 0,005 0,000
Fe 0,013 0,017 0,014 0,012 0,016 0,020 0,013 0,005 0,008 0,003 0,034
Sr 0,047 0,068 0,070 0,067 0,016 0,009 0,001 0,000 0,002 0,002 0,002
Ba 0,111 0,092 0,069 0,053 0,035 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Na 0,146 0,173 0,268 0,262 0,152 0,222 0,280 0,248 0,187 0,149 0,107
K 0,698 0,669 0,601 0,619 0,796 0,770 0,703 0,747 0,805 0,850 0,895

Σ kat.* 5,003 5,012 5,017 5,008 5,004 5,014 5,000 5,002 5,005 5,007 5,016

An 0,2 0,3 0,9 0,7 0,1 0,0 0,8 0,3 0,4 0,5 0,0
Ab 14,5 17,2 26,4 26 15,2 22,1 28,2 24,8 18,7 14,8 10,6
Or 69,5 66,6 59,1 61,4 79,6 76,5 70,8 74,8 80,6 84,4 89,0
Cs** 11,1 9,2 6,8 5,3 3,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sr 4,7 6,8 6,9 6,6 1,6 0,9 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2

** Analizy przeliczono na ładunek 16+ (8 O).
** Cs (BaAl2Si2O8), Sr (SrAl2Si2O8).
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jące zakresy zmian ich składu: Or35-58Cs16-0Sr9-1

Ab36-40An4-1 (I generacja) oraz Or52-64Ab47-36An1-0

(II generacja).
Z zestawienia danych (rys. 168a) dla przedsta-

wionej wyżej grupy skał zawierających zonalne
NaK-skalenie wynika, że udział w nich molekuły
(Ba,Sr)-skalenia [(Sr, Ba)Al2Si2O8] nie przekracza
30 %mol. W pierwszej generacji skaleni, wzboga-
conych w Ba i Sr, można wyróżnić dwa schematy
występujących w nich podstawień. W przypadku
próbki Zamarski IG1 punkty projekcyjne analiz
leżą równolegle do boku Na-(Ba, Sr) oraz Na-K
trójkąta Na-K-(Ba + Sr), natomiast w pozostałych
próbkach — równolegle do boków K-(Ba, Sr) oraz
Na-K. Oznacza to, że dla tych pierwszych istotne
jest podstawienie Na + Si ⇔ (Ba, Sr) + AlIV, dla
drugich zaś — K + Si ⇔ (Ba, Sr) + AlIV. Przy dal-
szym spadku temperatury dominujące staje się
podstawienie Na ⇔ K, wskazujące na wzbogaca-
nie w potas podlegających frakcjonacji stopów in-
terstycjalnych.

W sillach pikrocieszynitów, gdzie dominującą
fazą maficzną są flogopity i kaersutyty, stwier-

dzono obecność skaleni, które jeśli chodzi o za-
kres zmian składu stanowią modyfikację
ewolucji skaleni trzeciej grupy C.M.B. HENDERSO-

NA i F.G.F. GIBBA (1983). W skałach tych bardzo
często zarówno plagioklazy, jak i NaK-skalenie
wykazują pokrój „gałązkowy” (rys. 167a), wska-
zujący na duże przechłodzenie stopu (MARTEL,
SCHMIDT, 2003) występujące w warunkach de-
kompresji układu magmowego. Zakres zmian
składu tych skaleni przedstawiono na rys. 166d;
ich cechą charakterystyczną jest duży rozrzut
składów sąsiadujących z sobą ziaren. Najlepiej
udokumentowane dane pochodzą z próbki Bie-
lowicko IG1 (rys. 165g, h). Jej skalenie wy-
kazują generalny zakres zmian składu:
An42-1Ab55-18Or3-81, który w rozbiciu na kryterium
morfologiczne dzieli się na An42-1Or3-32Ab55-67

(skalenie tabliczkowe) i An13-2Or8-36Ab79-62 (skale-
nie radialne, gałązkowe). Występujące w tych
skałach NaK-skalenie, głównie w modyfikacji sfe-
rolitycznej w przestrzeniach interstycjalnych,
podlegają następującym zmianom składu:
An1-0Or48-82Ab51-18. W omawianej grupie skał nie
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Rys. 168. Zmienność składu skaleni bogatych w Ba i Sr przedstawiona na diagramie Na-K-(Ba + Sr) (a) oraz zmienność
składu nefelinu (Zamarski IG1) zaprezentowana na diagramie Ne-Qz-Ks (b); linią ciągłą (strzałka) oznaczono górną granicę
trwałości roztworów stałych skaleń-nefelin dla T = 1068°C, P = 1 atm. Symbole próbek odnoszą się do rys. 168a



zaobserwowano w sanidynie etapu wzbogacenia
w Ba i Sr. W pozostałych sillach pikrocieszyni-
tów, przy dużym udziale flogopitu, występowały
tylko skalenie alkaliczne.

4.6.2. Nefelin, sodalit, apatyt

Nefelin występuje w cieszynitach esseksyto-
wych, monzonitowych (rys. 167c) oraz żyłach sy-
enitu w cieszynitach teralitowych (rys. 167d).
Mimo dobrego stanu odsłonięć, K. SMULIKOWSKIE-

MU (1929) nie udało się stwierdzić obecności tego
minerału w stanie niezmienionym; zawsze był on
przeobrażony w równoległe, włókniste agregaty
zeolityczne (głównie natrolitu). W szlifach obser-
wuje się prostokątne lub kwadratowe przekroje
pseudomorfoz po nefelinie, często z dobrze wyra-
żoną łupliwością podstawową. Skalenie alkalicz-
ne z reguły są allotrimorficzne wobec nefelinu
występującego w postaci krótkich, sześciobocz-

nych słupków, co wskazuje na krystalizację nefe-
linu przed sanidynem. Tylko w jednej próbce
(Zamarski IG1) występował niezmieniony nefelin,
którego analizy posłużyły do określenia zakresu
ewolucji składu tego minerału (tabela 67) w ba-
danych skałach cieszyńskiej prowincji magmo-
wej.

Otrzymane wyniki zestawiono na rys. 168b,
z którego wynika, że nefeliny wykazują nastę-
pujący trend: Ne79-64Ks14-8Qz7-28. Zakres zmian
składu badanego nefelinu pokrywa się z zakre-
sem prezentowanym przez C.M.B. HENDERSONA

i F.G.F. GIBBA (1983). Według wymienionych au-
torów, nefeliny wyżejtemperaturowe są wzbogaco-
ne w An, Ne, Ks oraz zubożone w Qz, podczas
gdy w ich niżejtemperaturowych modyfikacjach
relacje są odwrotne (tabeli 67). Ponieważ część
punktów projekcyjnych analiz nefelinu wypada
na polu stabilności nefelin + K-skaleń w układzie
Ne-Ks-Qz (powyżej ciągłej linii na rys. 168b),
przypuszcza się, że nefeliny z Qz > 23 %mol. re-
prezentują nierównowagowe (metastabilne) skła-
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Tabela 67. Składy nefelinu i sodalitu występujące w cieszynicie esseksytowym z próbki Zamarski IG1 [%wag.]

Nefelin* Sodalit**

SiO2 43,12 43,96 45,02 46,92 47,28 47,88 49,35 49,63 38,96 37,79 38,90 39,36
Al2O3 33,53 33,67 32,95 31,45 31,49 31,26 30,30 30,46 30,11 30,58 29,22 28,42
MgO 0,04 0,03 0,04 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02
CaO 0,99 1,26 0,43 0,53 0,09 0,24 0,25 0,23 0,03 0,17 0,00 0,06
FeO 0,53 0,48 0,39 0,43 0,55 0,45 0,37 0,55 0,65 0,62 1,00 1,69
BaO 0,03 0,01 0,02 0,06 0,00 0,04 0,04 0,06
Na2O 16,71 16,50 16,90 17,04 17,30 16,55 16,70 16,13 24,22 24,74 23,94 23,49
K2O 4,41 4,38 4,53 3,51 3,52 3,49 2,98 2,97 0,03 0,05 0,10 0,17
Cl 7,05 7,10 6,95 6,90

Total 99,36 100,34 100,29 99,97 100,30 99,94 100,02 100,05 101,06 101,05 100,10 100,09

Si 2,077 2,092 2,138 2,219 2,226 2,253 2,309 2,316 6,239 6,103 6,300 6,372
Al 1,903 1,889 1,844 1,753 1,747 1,734 1,671 1,676 5,682 5,822 5,578 5,422
Mg 0,003 0,002 0,003 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001
Ca 0,051 0,064 0,022 0,027 0,005 0,012 0,013 0,012 0,004 0,030 0,000 0,010
Fe 0,021 0,019 0,016 0,017 0,022 0,018 0,014 0,021 0,079 0,075 0,122 0,206
Ba 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001
Na 1,560 1,522 1,556 1,562 1,579 1,510 1,515 1,460 7,519 7,745 7,518 7,373
K 0,271 0,266 0,274 0,212 0,211 0,210 0,178 0,177 0,006 0,011 0,021 0,036

Σ kat. 5,887 5,856 5,854 5,792 5,793 5,739 5,702 5,664 19,530 19,786 19,539 19,419

Cl 1,913 1,943 1,906 1,892
Ne 77,03 75,07 73,54 71,26 71,08 67,36 65,97 63,33
Ks 13,39 13,11 12,96 9,66 9,52 9,35 7,75 7,67
An 2,52 3,17 1,03 1,23 0,20 0,54 0,54 0,50
Qz 7,06 8,65 12,47 17,85 19,20 22,75 25,74 28,50

** Skład nefelinu przeliczono na ładunek 16+ (8 O), Fe całkowite jako FeO.
** Skład sodalitu przeliczono na 12 kationów tetraedrycznych Σ(Si + Al + Fe3+)T = 12, Fe całkowite jako Fe2O3.



dy powstałe w wyniku krystalizacji przy dużym
przechłodzeniu stopu. W próbce Zamarski IG ne-
feliny z Qz > 20 %mol. współwystępują z radial-
nymi skupieniami skaleni drugiej generacji, co
również potwierdza wysunięte wcześniej założe-
nie.

Sodalit stwierdzono tylko w cieszynicie essek-
sytowym w próbce Zamarski IG1 (tabela 67).
Występował w przestrzeniach interstycjalnych
NaK-skaleni i nefelinu (rys. 167g); był to czysty
Na-Cl sodalit, bez udziału SO3.

Apatyt jest jednym z głównych minerałów ak-
cesorycznych tworzących wrostki sześciobocz-
nych słupków zarówno w fazach ciemnych (pi-
roksen, amfibol, K-mika), jak i plagioklazach (ta-
bela 57). Są to typowe dla skał alkalicznych
apatyty fluorowe, które mogą zawierać do 18
%wag. SrO. Drugą formą morfologiczną apatytu
są kryształy szkieletowe (rys. 167b, h), współwy-
stępujące z radialnymi lub gałązkowymi formami
skaleni, szkieletowym Ti-magnetytem oraz anni-
tem w przestrzeniach interstycjalnych plagioka-
zów lub faz maficznych. Obecność takich form
apatytów, podobnie jak wymienianych wcześniej
faz, jest wskaźnikiem dużego przechłodzenia re-
zydualnych stopów interstycjalnych o składzie
syenitu, krystalizujących w warunkach dekom-
presji układu magmowego w ostatnich etapach
jego ewolucji.

4.6.3. Tytanit, cyrkon

Ewolucja składu tytanitu w cieszynitach tera-
litowych oraz esseksytowych, a zwłaszcza w ży-
łach syenitu nefelinowego pozwoliła określić
pewne cechy zmian składu rezydualnych stopów
syenitowych. Wyniki analiz tytanitów zestawiono
w tabeli 68. Obecne w sillach cieszynitów tytani-
ty zawierają nieco większe udziały REE w sto-
sunku do tytanitów syenitów; dominuje wśród
nich Ce2O3, którego udział nie przekracza 1
%wag. (tabela 68, an. 1). W tytanitach skał cie-
szynitowych zawartość Nb2O5 < 4,0 %wag., nato-
miast ZrO2 < 3,0 %wag. (tabela 68, an. 1, 2). Po-
wyższe kationy koncentrują się głównie w tytani-
tach syenitów, gdzie osiągają ich maksymalne
udziały (tabela 68, an. 3—10).

W badanych tytanitach podstawienia związane
z pozycją Ca ([7]Ca[6]Ti[O/[4]SiO4]) nie odgrywają
większej roli ze względu na niski udział REE;
tylko w Nb-tytanitach (tabela 68, an. 9, 10) ob-
serwuje się podwyższony udział Na w tej pozycji.
Tak więc występujące w nich podstawienia są
związane z pozycją Ti, z wysokimi udziałami Zr,
Nb, Al oraz Fe3+. Tytanity z żył syenitów nefelino-
wych są niezwykłe, w przypadku trzech pierw-
szych wymienionych wcześniej kationów osiągają
bowiem udziały, które należą do maksymalnych,
jakie spotykano w obiektach przyrodniczych.

W syenitach z sillu cieszynitu teralitowego
z Puńcowa stwierdzono obecność dwóch genera-
cji tytanitów. Pierwszą z nich reprezentują auto-
morficzne kryształy mające w płytkach cienkich
przekroje rombów, równoległoboków lub ich kom-
binację, których wielkość nie przekracza 0,5 mm
(rys. 167e). W poprzecznych przekrojach krysz-
tałów można wyróżnić dwa zasadnicze elementy
ich budowy: wykazujące sektorowości i oscylacje
składu jądro oraz wąską, zewnętrzną obwódkę.
W jądrach tytanitów występują pojedyncze, silnie
rozjaśnione w obrazach BSE wąskie strefy wzro-
stu, których szerokość waha się w przedziale
1—5 µm, rzadko osiągając 10 µm. Są one bardzo
wzbogacone w Zr, którego udziały dochodzą do
0,28 apfu (16,3 %wag. ZrO2, tabela 68, an. 3, 4).
Punkty projekcyjne analiz Zr-obwódek rozmiesz-
czone są wzdłuż lub w pobliżu boku Ti-Zr
trójkąta Zr-Ti-(Nb + Ta) (rys. 169a). Pozostałą
część jądra reprezentują punkty, również rozpro-
szone wzdłuż boku Ti-Zr, dla których Σ(Nb + Ta)
wzrasta, nie przekraczając 13 %mol. Przy spad-
ku wartości stosunku Zr/(Nb + Ta), który obniża
się nie przewyższając na ogół jedności, udział
podstawienia Ti4+ ⇔ Zr4+ spada kosztem podsta-
wienia 2Ti4+ ⇔ (Nb, Ta)5+ + (Al, Fe)3+. Relacje
między składnikami tego ostatniego podstawie-
nia przedstawia rys. 169b. Punkty projekcyjne
rdzeni tytanitów I generacji są ułożone równole-
gle do boku Ti-(Nb + Ta) przy stałym, średnim
udziale (Al + Fe)3+ ≅ 16—18 %mol., przy czym
w brzeżnych partiach rdzeni spełniona jest rela-
cja (Fe + Al)3+ >> (Nb + Ta). Na prezentowanym
diagramie wyraźnie widoczna jest odmienność
składów zewnętrznych obwódek, których punkty
projekcyjne leżą na boku Ti-(Fe, Al)3+, dla (Fe,
Al)3+ > 30 %mol., dla których spełniona jest

— 198 —



zależność Al3+ >> Fe3+ (tabela 68, an. 6—8). Tak
więc w rozwoju tytanitów I generacji możemy wy-
różnić dwa istotne etapy: cyrkonowo-niobowy
(rdzeń kryształów) z silną kulminacją udziału Zr

oraz glinowy (zewnętrzne obwódki). Dla drugiego
z nich maksymalny udział Al wynosił 0,514 apfu
(13,9 %wag. Al2O3), natomiast Fe3+ — 0,147 apfu
(5,9 %wag. Fe2O3). Analogicznie do K-mik, obec-
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Tabela 68. Zmienność składu tytanitów z silli cieszynitów teralitowych [%wag.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nb2O5 3,99 1,39 0,19 4,47 1,24 0,67 0,27 0,04 17,01 14,60
Ta2O5 0,30 0,26 0,14 0,52 0,28 0,22 0,25 0,21 0,57 0,48
SiO2 29,08 29,49 28,66 28,21 30,69 30,66 31,00 31,80 28,23 28,07
TiO2 32,08 34,23 20,87 21,55 27,39 25,86 21,77 19,88 22,89 23,68
ZrO2 1,80 2,74 16,29 10,46 1,13 1,27 0,76 0,00 1,47 2,62
HfO2 0,25 0,33 0,42 0,24 0,23 0,15 0,14 0,11 0,19 0,15
ThO2 0,08 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,06
UO2 0,03 0,04 0,00 0,07 0,09 0,04 0,01 0,03 0,08 0,05
Al2O3 0,55 0,73 3,44 1,52 4,19 7,88 11,97 13,89 0,68 0,57
V2O3 0,13 0,00 0,06 0,04 0,07 0,03 0,08 0,03 0,02 0,00
Fe2O3* 3,07 2,57 1,16 4,07 5,91 1,58 1,16 0,85 2,97 3,14
Y2O3 0,02 0,02 0,08 0,07 0,07 0,02 0,02 0,02 0,09 0,11
La2O3 0,38 0,18 0,15 0,19 0,49 0,15 0,00 0,00 0,21 0,04
Ce2O3 0,80 0,40 0,30 0,43 1,03 0,17 0,07 0,03 0,42 0,48
CaO 25,84 26,59 26,22 24,89 26,02 28,80 29,63 29,59 22,14 22,99
MnO 0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Na2O 0,47 0,11 0,00 0,33 0,12 0,04 0,00 0,05 2,13 1,77
F 0,11 0,14 0,35 0,41 0,39 1,31 0,62 1,90 0,06 0,05
— O = F 0,05 0,06 0,15 0,17 0,16 0,55 0,26 0,80 0,02 0,02

Total 99,01 99,19 98,18 97,31 99,29 98,31 97,48 97,67 99,14 98,86

Nb 0,061 0,021 0,000 0,070 0,020 0,010 0,004 0,000 0,270 0,230
Ta 0,003 0,002 0,000 0,010 0,000 0,002 0,002 0,000 0,010 0,000
Si 0,989 0,993 1,003 1,006 1,015 0,992 0,981 0,998 0,994 0,989
Ti 0,820 0,867 0,550 0,578 0,681 0,630 0,518 0,469 0,606 0,628
Zr 0,030 0,045 0,280 0,180 0,020 0,020 0,012 0,000 0,030 0,050
Hf 0,002 0,003 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000
Th 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Al 0,022 0,029 0,142 0,064 0,163 0,300 0,446 0,514 0,028 0,024
V 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000
Fe3+ 0,078 0,065 0,030 0,109 0,147 0,039 0,028 0,020 0,079 0,083
Y 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
La 0,005 0,002 0,000 0,000 0,010 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
Ce 0,010 0,005 0,000 0,010 0,010 0,002 0,001 0,000 0,010 0,010
Ca 0,941 0,959 0,984 0,951 0,922 0,999 1,005 0,996 0,835 0,868
Mn 0,002 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Na 0,031 0,007 0,000 0,022 0,008 0,002 0,000 0,003 0,145 0,121

Σ kat. 2,999 2,998 2,994 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,007 3,003

F— 0,012 0,015 0,040 0,050 0,040 0,134 0,062 0,190 0,010 0,010
OH— 0,088 0,079 0,132 0,123 0,270 0,205 0,412 0,344 0,097 0,097
O2— 4,931 4,941 4,822 4,878 4,751 4,662 4,523 4,466 4,990 4,960

Σ (F, OH, O) 5,031 5,035 4,994 5,051 5,061 5,002 4,997 5,000 5,097 5,067

XAl** 0,120 0,160 0,197 0,085 0,164 0,310 0,450 0,512 0,039 0,033
XF 0,024 0,030 0,233 0,289 0,129 0,395 0,131 0,356 0,093 0,093

** Fe całkowite jako Fe2O3, analizy przeliczono na 3 kationy, OH = 10 — (Σ kat. + F); Σ kat. = całkowity ła-
dunek kationów, udział tlenu obliczono z bilansu ładunku.

** XAl = Al/(Al + Ti + Fe3+), XF = F/(F + OH).



ność obwódek Al-tytanitu była prawdopodobnie
wywołana spadkiem fH2O w stopie rezydualnym
w wyniku dekompresji. Założenie to potwierdza
również przedstawiona wcześniej morfologia ska-
leni oraz apatytu.

W omawianym sillu cieszynitu teralitowego
występują także automorficzne kryształy tytani-
tu, wykazujące obecność stref reakcyjnych (rys.
167f) silnie wzbogaconych w niob (tabela 68, an.
9, 10). W ich niezmienionych strefach obserwo-
wano zmiany składu typowe dla kryształów I ge-
neracji. Miały one również bardzo charaktery-
styczne zewnętrzne obwódki Al-tytanitu, z czego
możemy wnioskować o późnym (pomagmowym)
etapie ich powstania. Wiązało się ono z proce-
sem defragmentacji kryształów I generacji bez
przemieszczenia z ich późniejszą cementacją — II
generacją tytanitów. Na rys. 169a, b widoczna
jest wyraźna odmienność składów tytanitów II
generacji. Są one wzbogacone w Nb i Na, nato-
miast zubożone w Zr oraz (Al, Fe)3+. Na wykresie
(Nb + Ta) vs. (Al3+ + Fe3+ + Na) (rys. 170) dla
y > 0,18 apfu punkty projekcyjne analiz tytani-
tów II generacji układają się wzdłuż prostej Y : X
= 1 : 1. Oznacza to, że dla udziału Nb właściwe
jest podstawienie (1) [7]Na+ + 2[6]Nb5+ + [6](Al,

Fe)3+ ⇔ [7]Ca2+ + 3 [6]Ti, będące superpozycją rów-
nań cząstkowych (2) [7]Ca2+ + [6]Ti[4+] ⇔ [7]Na+ +
[6](Nb, Ta)5+ oraz (3) 2 [6]Ti ⇔ [6](Nb, Ta)5+ +
[6](Al, Fe)3+. Gdy y < 0,18 apfu, punkty projekcyj-
ne ich analiz układają się wzdłuż prostej regresji
o współczynniku kierunkowym B = 1,93, podczas
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Rys. 169. Zmienność składu dwóch generacji tytanitu przedstawiona na diagramach: Zr-Ti-(Nb + Ta) (a) oraz (Fe +
Al)3+-Ti-(Nb + Ta) (b)

Rys. 170. Wykres (Nb + Ta) vs. (Al3+ + Fe3+ + Na); dla
y > 0,18 apfu punkty projekcyjne analiz tytanitów II gene-
racji układają się wzdłuż prostej Y : X = 1 : 1, co oznacza,
że dla Nb obecne jest podstawienie: [7]Na+ + 2[6]Nb5+ + [6](Al,
Fe)3+ ⇔ [7]Ca2+ + 3[6]Ti



gdy dla równania (1) współczynnik B = 2,0, co
może sugerować obecność dodatkowego podsta-
wienia (4) [7]Na+ + (F, OH)— ⇔ [7]Ca2+ + O2—. Na
omawianym wykresie, dla x > 0,30 apfu, punkty
projekcyjne analiz są ułożone równolegle do osi

X. Reprezentują składy zewnętrznych obwódek
Al-tytanitów, dla których udziały (Nb, Ta) są ni-
skie, stąd obecne w nich podstawienie można za-
pisać następująco: (5) [6](Al + Fe)3+ + (F, OH)— ⇔
[6]Ti[4+] + O2—, dla Al3+ >> Fe3+.
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Tabela 69. Skład chemiczny pirochloru i cyrkonu występujących w syenitach nefelinowych
[%wag.]

Pirochlor

Nb2O5 50,43 49,88 52,38 47,84
Ta2O5 1,41 1,08 1,00 0,79
SiO2 2,27 1,05 1,10 1,16
TiO2 10,26 12,23 7,03 8,38
ZrO2 2,75 2,02 4,41 3,14
HfO2 0,10 0,06 0,43 1,25
ThO2 0,03 0,15 0,35 0,51
UO2 1,57 2,01 0,92 4,42
Al2O3 0,03 0,53 0,03 0,69
V2O3 0,16 0,12 0,06 0,06
Fe2O3 1,29 0,96 1,15 4,03
Y2O3 0,00 0,01 0,15 0,16
La2O3 0,63 0,62 0,91 1,42
Ce2O3 1,09 0,74 1,96 2,92
CaO 19,52 21,47 19,81 16,45
MnO 0,05 0,12 0,12 0,14
Na2O 4,41 3,90 4,18 4,93
F 1,82 0,81 1,95 0,65
— O = F 0,77 0,34 0,82 0,27

Total 97,05 97,40 97,09 98,66

Nb 1,370 1,340 1,470 1,330
Ta 0,020 0,020 0,020 0,010
Ti 0,464 0,545 0,327 0,386
Zr 0,080 0,060 0,130 0,090
Fe3+ 0,058 0,043 0,053 0,186

Σ B* 1,992 2,008 2,000 2,002

Si 0,137 0,062 0,068 0,071
Hf 0,000 0,000 0,010 0,020
Th 0,000 0,000 0,000 0,010
U 0,020 0,030 0,010 0,060
Al 0,002 0,037 0,002 0,050
V 0,010 0,010 0,000 0,000
Y 0,000 0,000 0,000 0,010
La 0,010 0,010 0,020 0,030
Ce 0,020 0,020 0,040 0,070
Ca 1,257 1,363 1,315 1,081
Mn 0,003 0,006 0,006 0,007
Na 0,514 0,449 0,502 0,586

Σ A 1,973 1,987 1,973 1,995

F 0,350 0,150 0,380 0,130

Cyrkon

P2O5 0,00 0,00 0,00 0,00
Nb2O5 0,00 0,00 0,00 0,00
SiO2 31,69 31,68 31,93 31,95
TiO2 0,00 0,03 0,21 0,00
ZrO2 62,19 60,71 58,98 60,26
HfO2 0,43 0,45 0,48 0,44
ThO2 0,12 0,80 0,46 1,10
UO2 0,09 0,16 0,00 0,13
Al2O3 0,14 0,29 0,65 0,20
Y2O3 0,83 1,49 1,16 2,08
La2O3 0,59 0,20 0,63 0,16
Ce2O3 1,86 1,26 2,37 1,01
Nd2O3 0,49 0,83 1,01 0,57
Gd2O3 0,33 0,26 0,40 0,39
Dy2O3 0,07 0,23 0,19 0,22
Ho2O3 0,00 0,00 0,04 0,04
Er2O3 0,08 0,21 0,22 0,21
Tm2O3 0,07 0,00 0,12 0,10
Yb2O3 0,15 0,28 0,26 0,34
CaO 0,22 0,13 0,31 0,14
FeO 0,84 0,12 1,62 0,67

Total 100,19 99,11 101,02 100,00

P 0,000 0,000 0,000 0,000
Nb 0,000 0,000 0,000 0,000
Si 0,989 0,998 0,992 1,000
Ti 0,000 0,001 0,005 0,000
Zr 0,947 0,933 0,894 0,920
Hf 0,004 0,004 0,004 0,004
Th 0,001 0,006 0,003 0,008
U 0,001 0,001 0,000 0,001
Al 0,005 0,011 0,024 0,007
Y 0,014 0,025 0,019 0,035
La 0,007 0,002 0,007 0,002
Ce 0,021 0,015 0,027 0,012
Nd 0,005 0,009 0,011 0,006
Gd 0,003 0,003 0,004 0,004
Dy 0,001 0,002 0,002 0,002
Ho 0,000 0,000 0,000 0,000
Er 0,001 0,002 0,002 0,002
Tm 0,001 0,000 0,001 0,001
Yb 0,001 0,003 0,003 0,003
Ca 0,007 0,004 0,010 0,005
Fe 0,022 0,003 0,042 0,018

Σ kat.** 2,030 2,022 2,050 2,030

** Normalizowano na ΣB = 2, ΣB = Nb + Ta + Ti + Zr + Fe3+.
** Analizy przeliczono na 4 O.

26 — Ewolucja...



Z obecnością tytanitów II generacji w żyłach
syenitu nefelinowego z Puńcowa bezpośrednio
wiąże się występowanie minerałów z grupy piro-
chloru. W obrębie kryształów tytanitów lub ich
bezpośrednim sąsiedztwie spotykano ksenomor-
ficzne kryształy, które w obrazach BSE wykazy-
wały bardzo wysoką jasność. Ich składy przed-
stawiono w tabeli 69. Spełniają one następujące
zależności: Nb + Ta > 2Ti, Nb > Ti, co zgodnie
z klasyfikacją D.D. HOGARTHA (1997), pozwala za-
liczyć je do podgrupy pirochlorów. Również
z tytanitami związana jest obecność bardzo drob-
nokrystalicznych (niemożliwych do analizy tech-
niką mikrosondową) SrThLaCe-węglanów. Oma-
wiane tytanity II generacji są bardzo podobne
pod względem składu do niskotemperaturowych,
pomagmowych Nb,Zr-tytanitów z Chibin (LIFE-

ROVICH, MITCHELL, 2005). W tytanitach I genera-
cji, po etapie cyrkonowo-niobowym, dla którego
udział Nb nie przekraczał 0,15 apfu (9,5 %wag.
Nb2O5), zarejestrowano etap podwyższonej aktyw-
ności Al. Jeżeli defragmentacja oraz cementacja
tytanitów I generacji nastąpiłaby na etapie mag-
mowym, to byłby to etap ponownego wzrostu ak-
tywności Nb w stopie rezydualnym. Wydaje się
zatem, że procesy towarzyszące powstawaniu II
generacji tytanitów były raczej związane, jak
w masywie Chibiny, z etapem pomagmowym, hy-
drotermalnym.

Składy przedstawionych wcześniej tytanitów
możemy porównać z danymi literaturowymi, aby
pokazać ich niezwykłość. Maksymalny udział
Al3+ w Al-tytanitach (MARKL, PIAZOLO, 1999) wy-
nosi 0,5 apfu (14,29 %wag. Al2O3) i jest analo-
giczny do składu analizy nr 8 z tabeli 68. Podob-
nie jest w przypadku Zr- oraz Nb-tytanitów. P.R.
LIFEROVICH i H.R. MITCHELL (2005) podają, że
maksymalna wartość udziału Nb jest równa
0,251 apfu (16,42 %wag. Nb2O5) i możemy ją po-
równać z analizą nr 9 Nb-tytanitu z Puńcowa.
R.A. CHAKHMOURADIAN (2004) uważa, iż maksy-
malny udział Zr wynosi 0,257 apfu (15,31 %wag.
ZrO2), podczas gdy w badanych tytanitach I ge-
neracji stwierdzono 0,280 apfu Zr (16,29 %wag.
ZrO2, tabela 68, an. 3). Ten sam autor udoku-
mentował maksymalny udział Fe3+ wynoszący
0,206 apfu (8,29 %wag. Fe2O3), który w przypad-
ku badanych tytanitów wynosił 0,147 apfu (tabe-
la 68, an. 5).

Z badań eksperymentalnych A.R. MARRA et al.
(1998) wynika, że w bogatych w składniki lotne
peralkalicznych stopach syenitowych może mieć
miejsce jego nasycenie Zr, a tym samym krystali-
zacja cyrkonu. Jak wcześniej wspomniano, Zr jest
istotnym składnikiem piroksenów, amfiboli oraz
tytanitów ze skał syenitowych, stąd obecność
cyrkonu w tych skałach. Minerał ten stwierdzono
w sillach cieszynitów teralitowych, esseksyto-
wych oraz subalkalicznych. Skład chemiczny cyr-
konu przedstawiono w tabeli 69; do jego istot-
niejszych składników możemy zaliczyć: Ce, Nd,
La, Y oraz Th. Występuje on głównie jako kseno-
morficzne wrostki w pakietach annitu.

4.6.4. Termometria faz jasnych

Z obserwacji mikroskopowych wynika, iż se-
kwencja krystalizacji faz jasnych w skałach cie-
szyńskiej prowincji magmowej była następująca:
plagioklazy ⇒ nefelin ⇒ skalenie alkaliczne.
J. BERNDT et al. (2001) wykazali, że zawartość
TiO2 w stopach fonolitowych jest funkcją T; przy
jej spadku udział tytanu obniża się, nie wy-
kazując zależności ze zmianami fO2, aH2O oraz
Ptotal. Zastosowanie tego geotermometru dla bada-
nych syenitów nefelinowych (TiO2: 0,1—0,8
%wag.) pozwoliło określić przedział ich tempera-
turowej krystalizacji na 920—700°C. Z ekspery-
mentów nad stopami fonolitowymi wynika rów-
nież (FREISE et al., 2003), że dla zawartości H2O
< 4—5 %wag. oraz Ptotal < 1,5 kbar nefelin kry-
stalizuje przed skaleniem alkalicznym, niezależ-
nie od wartości fO2. Dla H2O > 5 %wag. relacje
te zmieniają się na przeciwne. Zastosowanie geo-
termometru nefelin — KNa-skaleń (ZYRIANOV et
al., 1978) umożliwiło oszacowanie temperatury
krystalizacji nefelinu na 900—800°C. Analogicz-
ny zakres jego krystalizacji wynika z diagramu
fazowego zamieszczonego w pracy M. FREISE’A et
al. (2003) (dla H2O < 5 %wag., fO2 ≅ NNO).
Z przytoczonych informacji wynika, że dla speł-
nienia relacji nefelin ⇒ skalenie alkaliczne w re-
zydualnych stopach syenitowych udział H2O nie
powinien przekraczać 4—5 %wag. dla temperatur
950—800°C. Przedstawione dowody na dekom-
presję układu magmowego wymagają przyjęcia
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założenia, że nie był on zamknięty, podlegał pro-
cesom odgazowania. Magmy rezydualne mu-
siałyby ulec nasyceniu składnikami lotnymi we
wcześniejszym etapie (800—700°C). Wymagałoby
to obecności 6—7 %wag. H2O dla P ≤ 1,6 kbar
(CARROLL, BLANK, 1997).

Dla danego składu stopu, fO2 oraz T udział
An w plagioklazach spada wraz z T oraz zawar-
tością H2O (BERNDT et al., 2001; FREISE et al.,
2003), natomiast udział Or w skaleniach alka-
licznych obniża się w przypadku wyższych za-
wartości H2O w stopie (ANDÚJAR et al., 2008).
Z analizy wyników eksperymentów przeprowa-
dzonych przez cytowanych wcześniej autorów
możemy wywnioskować, że dla udziału CaO <
1,5 %wag. ze stopów fonolitowych krystalizują
tylko skalenie alkaliczne. Plagioklazy pojawiają
się przy CaO > 1,5 %wag. Oprócz aH2O, rów-
nież przedział zawartości wapnia w stopie deter-
minuje wielkość udziału An w plagioklazie, jak
również pojawienie się wapniowych faz maficz-
nych. Z porównania wyników eksperymentów
dotyczących stopów fonolitowych wynika jednak-
że, że różnice w składzie stopów wyjściowych,
nieprzekraczające 1—2 %wag. tlenków, mogą
prowadzić od krystalizacji odmiennych zespołów
fazowych oraz zakresów ich stabilności (ANDÚJAR

et al., 2008).
W badanych syenitach nefelinowych zawartość

CaO zmieniała się w przedziale 3,9—6,6 %wag.
Pozwoliło to na krystalizację nie tylko plagiokla-
zów, tytanitu, ale również hedenbergitu i ferroka-
ersutytu. W celu ponownego oszacowania ilości
wody w stopie syenitowym posłużono się przed-
stawionym wcześniej zakresem zmian składu pla-
gioklazów oraz skaleni alkalicznych w syenitach.
Uwzględniając zawartość CaO, dopasowano za-
kres zmian składu skaleni do odpowiednich da-
nych eksperymentalnych. Tak oceniony udział
H2O ≤ 4—5 %wag., a więc jest analogiczny do za-
kresu wynikającego z relacji nefelin — skaleń al-
kaliczny. Z danych E. HARMSA et al. (2004) wyni-
ka, że w stopach fonolitowych (CaO = 0,6 %wag.)
sanidyn jest stabilny do 775°C (P < 0,75 kbar)
lub 750°C dla P > 1,25 kbar; jego skład staje
się bardziej potasowy przy spadku T. Na podsta-
wie przedstawionych danych możemy zatem przy-
puszczać, że w badanych skałach NaK-skalenie
krystalizowały w zakresie 800—700°C.

Z przeprowadzonych symulacji dla stopów su-
chych wynika, że plagioklazy winny krystalizo-
wać 10—15°C po rozpoczęciu krystalizacji Ca-pi-
roksenów. Zastosowanie termometru plagioklaz-
-stop, z uwzględnieniem udziału wody w stopie,
obniżało wartość temperatury likwidusu plagio-
klazów poniżej 1100°C; dla kalibracji tego termo-
metru uzyskiwano następujące wartości: w pro-
gramie Pele 1010—1030°C, Petrolog 1020—
1060°C, Comagmat 1050—1080°C. Dane te otrzy-
mano, przyjmując udział H2O ≅ 2,0 %wag.

Tytanit jest fazą, w stosunku do której stop
osiąga stan nasycenia w temperaturach poniżej
900°C. W eksperymentach M. FREISE’A et al.
(2003) tytanit był stabilny dla wysokich fO2

(NNO + 2,3 log), niskich aH2O oraz T < 800°C.
J. ANDÚJAR et al. (2008) wykazali, że tytanit jest
stabilny w szerokim przedziale wartości fO2

(NNO + 1 log do FMQ), a efekt składu stopu,
dostępność TiO2 i CaO odgrywają zasadniczą
rolę w przypadku jego krystalizacji. Potwier-
dzają to również konkluzje E. HARMSA et al.
(2004). Eksperymenty J. ANDÚJARA et al. (2008)
dowiodły także, że tytanit w większych ilościach
krystalizuje ze stopów syenitowych nasyconych
H2O. Zaprezentowane zmiany składu tytanitów
I generacji pokazują, że minerał ten jest dobrym
wskaźnikiem zmian składu stopu syenitowego
w zakresie temperatur 900—700°C. Apatyt na-
leży do istotnych minerałów akcesorycznych
w skałach cieszyńskiej prowincji magmowej;
maksymalny udział P2O5 wynosił 4,10 %wag.
(MAHMOOD, 1973). Badania eksperymentalne nad
nasyceniem fosforanami maficznych stopów
krzemianowych wykazały, że jest ono kontrolo-
wane głównie aktywnością SiO2 oraz CaO w sto-
pie (TOLLARI et al., 2008). Ponadto obecność H2O
oraz F sprzyja krystalizacji apatytu; w stopach
wzbogaconych w fluor do nasycenia apatytem
dochodziło przy mniejszych udziałach P2O5. Wy-
niki eksperymentów z cytowanej pracy znajdują
zastosowanie w programie Pele. Wykonane
z jego pomocą obliczenia (H2O = 2 %wag.) po-
kazały, że apatyt wspólnie z Ti-magnetytem po-
jawia się na likwidusie w temperaturach
1030—1060°C. Otrzymane temperatury stanu
nasycenia stopu fosforanami są zaniżone w sto-
sunku do temperatur opartych na homogenizacji
inkluzji stopu w apatytach, za pomocą których
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stan ten oszacowano na 1220—1200°C (WŁODY-

KA, KARWOWSKI, 1993). Te ostatnie dane są zgod-
ne z rezultatami obserwacji mikroskopowych;
wrostki apatytu są spotykane zarówno w diopsy-
dach i kaersutytach, jak i w plagioklazach.
Możemy zatem z przytoczonych uwag wyciągnąć
wniosek, że zawartość H2O < 2 %wag.

Jak wcześniej omówiono, resztkowe stopy in-
terstycjalne w sillach cieszynitowych osiągnęły
stan nasycenia Zr, prawdopodobnie na tym etapie
rozwoju zmieniły one swój charakter z metaalu-
minowego na peralkaliczny. W związku z tym
założeniem zastosowano termometr E.B. WATSO-

NA i T.M. HARRISONA (1983), który dla 254 ppm Zr
dał temperaturę ∼800°C.
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Badane skały wykazują szeroki przedział
zmian SiO2 (tabela 70) — od 36 %wag. (pikryty)
do 50 %wag. (cieszynity subalkaliczne). Jak wy-
nika z rys. 171, większość z nich należy do gru-
py skał alkalicznych nienasyconych SiO2. Tylko
nieliczne analizy cieszynitów subalkalicznych wy-
kazują nasycenie krzemionką; udział normatyw-
nego kwarcu w tych skałach nie przekracza 10
%wag. Stosunek K2O/Na2O w omawianej serii
skalnej jest bardzo szeroki (0,1—10). Większość
skał przejawia tendencję sodową (rys. 172), po-
twierdzoną wysokim udziałem normatywnego ne-
felinu (Ne < 25 %wag., Lc < 1 %wag.). Odmiany
potasowe (K2O/Na2O > 2) spotykane są głównie
wśród pikrocieszynitów i pikrytów zawierających
wysokie udziały flogopitu. Punkty projekcyjne
analiz tych skał na diagramie Q-Ne-Ks (kwarc-ne-
felin-kalsylit) (rys. 173) wypadają na polu leucy-
tu (udział normatywnego Lc < 15 %wag., Ne <
13 %wag.). Skały wykazujące tendencję sodową
leżą na polu nefelinu lub skalenia alkalicznego.
Składy cieszynitów alkalicznych mieszczą się
w dolinie termicznej układu, natomiast cieszyni-
tów subalkalicznych — powyżej linii składu Or-Ab
(bariery termicznej).

Na diagramie Harkera (rys. 171; analizy przeli-
czono na formę bezwodną, znormalizowaną do
100 %wag.) widoczne są dwie grupy skał.
Pierwszą z nich stanowią pikryty, dla których
udział MgO zmienia się w zakresie 12—30 %wag.,
drugą zaś — pikrocieszynity, cieszynity i syenity
z MgO < 12,0 %wag. Składy pikrytów reprezen-
tują najbardziej prymitywne magmy tego regionu
(Cr < 1400 ppm, Ni < 900 ppm). Dla tej grupy
skał stosunek CaO/Al2O3 jest stały i wynosi
∼1,0, co oznacza, że spadek MgO jest wywołany

obniżaniem się udziału oliwinu, który nie zmienia
wartości tego stosunku. Jednoczesny liniowy
wzrost tych tlenków wskazuje na wzrost zawarto-
ści kaersutytu/flogopitu wraz ze spadkiem indek-
su dyferencjacji. Składy pikrytów z MgO > 16
%wag. wskazują na akumulację oliwinu.

Z drugim etapem różnicowania się składu mi-
neralnego badanych skał związane jest pojawie-
nie się faz jasnych (skaleni, nefelinu, tytanitu).
Przy spadku wartości indeksu dyferencjacji dla
MgO < 12 %wag. wartość stosunku CaO/Al2O3

się obniża. Wynika to z krystalizacji subkrzemo-
wych diopsydów, kaersutytu i apatytu, co powo-
duje zwiększenie tempa spadku CaO w stopie
w stosunku do Al2O3. Dla MgO ∼8 %wag.
w przypadku niektórych próbek cieszynitów tera-
litowych i pikrocieszynitów obserwuje się pod-
wyższone zawartości CaO (< 16 %wag.) i P2O5

(< 2 %wag.), które można wytłumaczyć grawita-
cyjną akumulacją kryształów diopsydu oraz apa-
tytu w spągowych partiach tych silli.

W sillach wykazujących przewagę obecności
faz jasnych (skały mezo- i leukokratyczne) stosu-
nek CaO/Al2O3 obniża się od 1,0 do 0,2. Jest to
efektem krystalizacji sektorowych diopsydów, dla
których stosunek CaO/Al2O3 zmienia się w szero-
kim przedziale 2,10 (100)—5,40 (111), oraz
w mniejszym stopniu kaersutytu, dla którego wy-
nosi on średnio 0,83. Należy podkreślić bardzo
istotną rolę sektorowego wzrostu piroksenów na
przebieg krystalizacji magm cieszyńskich, ma on
bowiem silny wpływ na przebieg linii ewolucji
stopu (liquid line of descent). Krystalizacja sub-
krzemowych diopsydów wpływa na wzrost zawar-
tości alkaliów przy małych zmianach udziału
krzemionki, natomiast krystalizacja kaersutytu

5. Magmy macierzyste i pochodne
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Tabela 70. Wyniki analiz chemicznych skał cieszyńskiej prowincji magmowej [%wag. — pier-
wiastki główne, ppm — pierwiastki śladowe]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO2 37,97 36,19 36,33 39,09 41,69 43,88 39,39 43,65 48,45 50,37
TiO2 1,22 1,87 2,05 1,86 3,48 2,88 3,76 2,60 0,66 1,75
Al2O3 5,84 5,81 6,72 9,93 11,37 12,64 13,52 16,37 21,00 13,04
Fe2O3* 11,57 12,47 12,55 12,02 13,19 11,31 14,63 11,08 5,52 12,22
MnO 0,17 0,21 0,20 0,24 0,15 0,17 0,18 0,20 0,15 0,19
MgO 27,20 19,63 18,75 14,70 10,26 7,86 6,58 3,87 1,00 4,74
CaO 6,01 9,18 11,34 12,13 11,94 11,81 13,90 9,75 6,55 9,80
Na2O 0,87 0,37 0,66 1,77 2,96 2,77 2,24 4,25 5,50 2,00
K2O 1,00 0,25 1,55 0,68 0,86 2,44 1,56 3,06 4,41 0,74
P2O5 0,28 1,41 1,49 0,50 0,55 0,76 0,55 0,88 0,15 0,40
LOI 6,23 11,66 7,01 7,68 3,37 2,92 3,27 3,04 6,15 3,98

Total 98,36 99,04 98,65 100,60 99,82 99,42 99,58 98,74 99,56 99,57

mg** 84,6 77,9 77,1 73,3 64,5 63,6 51,2 46,8 32,8 49,4
Q — — — — — — — — — 9,04
Ne 4,33 — 3,34 8,83 10,81 10,25 10,80 16,46 18,51 —
Lc 10,06 — 7,93 3,43 — — 7,60 — — —
Di 11,68 21,18 22,10 33,01 34,24 32,68 35,95 22,65 10,84 18,91
Hy — 8,12 — — — — — — — 15,06
Ol 58,51 39,37 40,54 28,02 16,03 9,66 9,52 5,88 1,67 —
Cr 1400 940 910 330 240 170 100 20 6 205
Ni 726 703 577 173 142 61 128 10 4 101
V 92 113 120 139 237 197 323 108 14 214
Co 96 71 66 39 58 38 59 31 10 39
Cu 34 45 50 105 57 66 280 26 5 48
Zn 78 117 111 114 107 89 95 113 76 99
Rb 43 34 34 10 10 79 53 87 123 17
Cs 0,5 1,5 1,3 0,5 3,8 6,6 2,6 1,4 1,2 3,3
Ba 362 1276 1058 955 393 1015 716 1122 1760 391
Sr 325 842 915 996 500 741 742 1121 2373 661
Sc 15 11 15 13 30 24 26 3,2 0,3 20,1
Ta 2 6 6 6 4 5 4 6 7 2
Nb 39 132 134 114 70 93 75 137 137 44
Hf 2,0 5,2 6,3 5,4 5,1 4,5 5,3 3,6 2,4 4,0
Zr 100 310 331 310 204 205 187 234 190 159
Y 21 39 38 47 30 32 26 35 24 21
Th 2,9 14 13 15 4,0 6,3 5,7 9,8 12,0 3,1
U 0,7 3,0 2,5 2,1 0,4 1,6 2,1 2,0 3,1 1,0
La 20,2 106 109 146 38,9 55,7 43 69,2 60,4 28
Ce 36 179 183 257 73 95 84 113 90 57
Pr 7,23 7,08 6,43 8,23 11,23 6,34 8,45 13,21 18,56 6,74
Nd 18 87 82 128 37 43 44 43 28 28
Sm 3,2 13 14 20 8,1 8,5 7,5 8,4 4,4 5,9
Eu 1,0 4,0 4,2 5,8 2,7 2,6 2,6 2,6 1,6 2,0
Gd 4,2 10,21 11,23 16,98 8,32 8,48 8,68 3,34 3,56 5,66
Tb 0,5 1,4 1,6 2,2 1,1 1,2 1,2 0,4 0,4 0,9
Dy 5,08 9,32 9,23 11,23 6,78 6,50 6,03 7,87 5,76 4,65
Yb 0,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,9 2,2 1,8 1,54
Lu 0,13 0,05 0,25 0,05 0,23 0,28 0,28 0,05 0,16 0,22

Objaśnienia: an. 1—4 pikryty, an. 5 — pikrocieszynity, an. 6—8 — cieszynity teralitowe, an. 9 — syenity,
an. 10 — cieszynity subalkaliczne.
** Fe całkowite jako Fe2O3.
** mg = 100 Mg/(Mg + Fe2+).



wywiera wpływ na wzrost zawartości krzemionki
przy umiarkowanym wzroście udziału alkaliów.
Ponieważ w sillach cieszynitów teralitowych kry-
stalizacja plagioklazów następuje po piroksenie,
proporcja udziałów diopsyd/kaersutyt w sposób
istotny wpływa na skład krystalizującego plagio-
klazu. W poszczególnych rodzajach silli zmienia
się on w szerokim przedziale, przesuwając się
w kierunku plagioklazów o spadającym udziale
An, przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu ewo-
lucji Na-K-skaleni. Obserwowane na rys. 171 od-
mienne tempo zmian stosunku CaO/Al2O3 w sil-
lach cieszynitów subalkalicznych wynika zapew-
ne z faktu, że plagioklazy krystalizowały w nich
przed diopsydem. Wzbogacenie w SiO2 i zuboże-
nie w CaO występuje w tych skałach dla wyż-
szych wartości indeksu dyferencjacji.

Rozkład wybranych pierwiastków śladowych
w funkcji udziału MgO jako wskaźnika dyferen-
cjacji przedstawiono na rys. 174. Pierwiastki
zgodne, takie jak: Ni, Cr, Co, V, wykazują silne
zubożenie, z kolei pierwiastki niezgodne — wzbo-
gacenie przy spadku zawartości MgO. Rozkład
Ba i Sr (rys. 174) (jak również innych pierwiast-
ków niezgodnych) jest dwumodalny; pokazuje
dwa etapy ich wzbogacenia, odpowiednio dla wy-
dzielonych wcześniej dwóch grup skał. W pierw-
szej z nich, w pikrytach, wzbogacenie wiąże się
ze wzrostem udziału faz uwodnionych (flogopitu,
kaersutytu), w drugiej zaś — ze wzrostem
udziału skaleni alkalicznych.

Generalnie, spadkowi MgO towarzyszy wzrost
udziału alkaliów, krzemionki i Al2O3, przy spad-
ku CaO, FeOtotal, TiO2 i P2O5 (pierwiastki główne),
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Rys. 171. Diagramy Harkera dla skał cieszyńskiej prowincji magmowej, przedstawiające zmienność głównych tlenków
w funkcji indeksu dyferencjacji — MgO



oraz silne zubożenie w dopasowane i wzbogace-
nie w niedopasowane pierwiastki śladowe. Takie
zmiany tłumaczy się najczęściej procesem frak-
cjonalnej krystalizacji (FC) oliwinu, pirokse-
nu/amfibolu, spineli, skaleni, apatytu i tytani-
tu/cyrkonu lub procesem parcjalnego wytapiania
(PM). Z diagramu zamieszczonego na rys. 171
wynika również odmienność tych zmian w sillach
cieszynitów alkalicznych i subalkalicznych.

Proces PM może generować stopy ze zmien-
nym wzbogaceniem w pierwiastki niedopasowa-
ne, ale z umiarkowanym zubożeniem w pierwiast-
ki dopasowane. Z kolei FC jest bardziej efektyw-
ny w wytwarzaniu większego zubożenia
pierwiastków dopasowanych niż niedopasowa-
nych. Tak więc proste log-log diagramy (COCHE-

RIE, 1986) dla pierwiastków dopasowanych vs.
niedopasowane są potencjalnym narzędziem dla
rozróżnienia FC od PM. Na rys. 175a przedsta-
wiono przykładowe relacje Cr vs. (Y, Ce, Zr).
Analiza zmienności pierwiastków niedopasowa-
nych w badanych skałach pokazała ich korelacje
dodatnie, dla których proste regresji liniowej
przechodzą przez początek układu współrzęd-
nych, co sugeruje podobne wartości ich
współczynników rozdziału. Stąd jako ich repre-
zentanta wybrano Zr i przeanalizowano jego rela-
cje z Cr i Ni (pierwiastki dopasowane). Okazało
się, że wariacje (Cr, Ni) vs. Zr można opisać pro-
cesem FC (dla KZr = 0,5, KNi = 5, KCr = 6), przyj-
mując za wartości początkowe (startowe) mode-
lowania ich udziały w pikrytach. Na rys. 175b
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Rys. 172. Zmiany stosunku K2O/Na2O w funkcji stopnia na-
sycenia skał SiO2, który wyrażony jest równaniem: Q — (Lc
+ Ne + Ks + Ol) (%mol. minałów); skały nienasycone krze-
mionką mają ujemne wartości zastosowanego indeksu nasy-
cenia

Rys. 173. Projekcja składów skał cieszynskiej prowincji
magmowej na diagramie Q-Ne-Ks (kwarc-nefelin-kalsylit)

Rys. 174. Rozkład wybranych pierwiastków śladowych
w funkcji udziału MgO jako wskaźnika dyferencjacji. Pier-
wiastki zgodne (Ni, Cr) wykazują silne zubożenie, a niezgod-
ne (Ba, Sr) — wzbogacenie przy spadku zawartości MgO



naniesiono teoretyczne zubożenie w Ni, otrzyma-
ne dla procesów FC i PM za pomocą programu
Petrolog, dla podanych wcześniej współczynni-
ków rozdziału. Porównanie rys. 175a i b wskazu-
je na FC jako główny proces różnicowania się
magm cieszyńskich.

W badanej serii skalnej pikryty reprezentują
prymitywne stopy pochodzenia płaszczowego,
dlatego w celu odtworzenia składu magm macie-
rzystych korzystano z procedury opartej na
składach pikrytów, zaproponowanej przez L.V.
DANYUSHEVSKY’EGO et al. (2000). Zakłada się
w niej, że skład ich tła skalnego (skład skały mi-
nus skład oliwinów) występuje na polu stabilno-
ści oliwinu, reprezentując skład stopu będącego
w równowadze z oliwinem o najniższej dla niego
wartości wskaźnika mgmin. Procedura ta polega
na modelowaniu odwróconej frakcjonacji oliwinu
dla zadanego kroku przyrostu ∆MgO (0,01
%wag.) tak, aby odtworzyć skład stopu będącego
w równowadze z oliwinem o mgmax. W tym celu
stosuje się wybrany geotermometr oliwin-stop,
który służy również do obliczania temperatury li-
kwidusu stopu macierzystego.

Procedurę tę wykonano za pomocą programu
Petrolog (DANYUSHEVSKY et al., 2000) dla zbioru
30 analiz pikrytu, korzystając z geotermometru
oliwin-stop opartego na modelu C.H. LANGMUIRA

et al. (1992), dla KFe2+—Mg (oliwin/stop) = 0,339,
mgmax = 88,87 (tabela 63). Jak wykazały badania

T.J. FALLONA et al. (2007), jej punktem krytycz-
nym jest dokładność wyznaczenia parametru
mgmax oliwinu. Błąd jego oznaczenia wynoszący 1
%mol Fo przekłada się na błąd w oznaczeniu
temperatury likwidusu stopu macierzystego, wy-
noszący 30—60°C w zależności od zastosowanego
modelu geotermometru oliwin-stop.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że
udział tła skalnego pikrytów wahał się w prze-
dziale 51—74 %wag., natomiast temperaturowy
przedział frakcjonowania oliwinu Fo89-78 wynosił
1390—1250°C. Jest on analogiczny do zakresu
wyznaczonego metodą homogenizacji inkluzji sto-
pu. Otrzymane w wyniku obliczeń składy stopów
będących w równowadze z oliwinem Fo88,87 uśred-
niono, uzyskując hipotetyczny skład stopu macie-
rzystego [%wag.]: SiO2 (41,7), TiO2 (2,2), Al2O3

(11,2), Fe2O3 (1,3), FeO (9,8), MnO (0,1), MgO
(16,4), CaO (11,7), Na2O (2,1), K2O (1,3), P2O5

(0,3), H2O (2,3). Mieści się on w zakresie
składów wyznaczonych w wyniku modelowania
geochemicznego, opartego zarówno na pierwiast-
kach głównych, jak i śladowych otrzymanych
przez innych autorów. Na przykład A. SPÄTH et al.
(2001) podaje następujący skład stopu macie-
rzystego dla alkalicznych law z prowincji Chyu-
lu Hills (Kenia) [%wag.]: SiO2 (45), Al2O3 (9),
FeOtotal (11), MgO (15), CaO (11), Na2O (3).
Składy te odpowiadają bazanitom — alkalicznym
bazaltom powstałym w wyniku parcjalnego wyta-
piania wzbogaconych w amfibol lherzolitów gór-
nego płaszcza (SPÄTH et al., 2001).

Rozkład pierwiastków głównych i śladowych
wskazuje na FC jako główny proces odpowie-
dzialny za obserwowane zróżnicowanie cieszyń-
skiej serii skalnej. Należy wyróżnić dwa jego eta-
py — przed i po iniekcji magm w osady fliszowe,
gdzie podlegały one różnicowaniu się w warun-
kach facji subwulkanicznej (P < 1(2) kbar, < 6
km). Drugi etap tego procesu był obserwowany
w indywidualnych sillach, natomiast wskaźni-
kiem etapu pierwszego procesu FC (dla P ≤ 7(8)
kbar, < 30 km) są opisane wcześniej złożone fe-
nokryształy Ca-piroksenów i Na-flogopitów. Poli-
baryczny charakter FC wynika również z położe-
nia punktów projekcyjnych analiz skał regionu
cieszyńskiego na diagramie Di-Ol-Ne (SACK et al.,
1987). Składy pikrocieszynitów i cieszynitów
układają się wzdłuż linii kotektycznej oliwin +
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Rys. 175. Log-log diagramy dla pierwiastków dopasowa-
nych vs. niedopasowane: (Cr, Ni) vs. (Y, Ce, Zr) są potencjal-
nym narzędziem dla rozróżnienia FC od PM (a); wariacje Cr,
Ni vs. Zr można opisać procesem FC (b) dla KZr = 0,5; KNi =
5,0; KCr = 6,0

27 — Ewolucja...



Ca-piroksen + plagioklaz + spinel dla P = 1 bar,
natomiast pikrytów — wokół wysokociśnieniowe-
go kotektyku oliwin + Ca-piroksen + Mg-Fe pi-
rokseny. Minerałem, który niewątpliwie wspólnie
z oliwinem podlegał procesowi frakcjonalnej kry-
stalizacji w pierwszym jej etapie, był Cr-spinel.
Jak wykazano wcześniej, stosowanie geotermo-
metrów oliwin-spinel jest problematyczne, gdyż
w rzeczywistości za ich pomocą określamy tem-
peraturę zamknięcia wymiany Mg-Fe2+. W celu
wyznaczenia składu spinelu będącego w równo-
wadze z obliczonym hipotetycznym stopem ma-
cierzystym posłużono się algorytmem A.A. POU-

STOVETOVA i P.L. ROEDERA (2001). Obliczenia dały
następujący skład spinelu [%wag.]: MgO (14,70),
Al2O3 (11,31), Cr2O2 (53,29), TiO2 (2,54), FeO
(13,58), Fe2O3 (4,57). Rozpoczynał on krystaliza-
cję w temperaturze ∼1390°C, synchronicznie
z oliwinem Fo89. Możemy zatem założyć, że hipo-
tetyczna magma macierzysta przed iniekcją
w osady zbiornika śląskiego podlegała procesowi
różnicowania się w wyniku frakcjonalnej krystali-
zacji oliwinu, Cr-spinelu, diopsydu/Na-flogopitu.
Aby sprawdzić poprawność tego założenia, zasto-

sowano metodę bilansu masy opartą na algoryt-
mie J.C. STORMERA i J. NICHOLLSA (1978).
Otrzymane wyniki, oparte na pierwiastkach głów-
nych, zestawiono w tabeli 71.

Podczas frakcjonalnej krystalizacji powstające
kryształy nie mogą reagować ze stopem, którego
skład dzięki temu podlega istotnym zmianom
(ewolucji). Zatem każda frakcja stopu oddzielona
od fazy stałej może stać się oddzielną skałą
o określonym składzie mineralnym. W klasycznej
definicji FC czynnikiem usuwającym kryształy
z układu jest grawitacja i taki jej mechanizm
możemy przyjąć przy opisie pierwszego etapu
tego procesu. Powstające dzięki niemu frakcje
stopu tworzą oddzielne sille pikrocieszynitów
i cieszynitów, niezawierające w ich przechłodzo-
nych partiach akumulowanych faz mineralnych.
Proces dyferencjacji przepływowej obserwowany
tylko w sillach pikrytowych wskazuje na obec-
ność w nich faz kumulacyjnych, głównie oliwinu
i Cr-spinelu. W indywidualnych sillach, ze wzglę-
du na ich małe rozmiary, grawitacja nie jest efek-
tywna. Z morfologii kryształów w nich obecnych
wynika dość duże przechłodzenie stopów. Indywi-
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Tabela 71. Wyniki obliczeń bilansu masy z zastosowaniem algorytu J.C. STORMERA i J. NICHOLLSA (1978) dla dwóch etapów pro-
cesu frakcjonalnej krystalizacji (FC)

I etap frakcjonalnej krystalizacji II etap FC

pikryty magma
macierzysta pikrocieszynity cieszynity

alkaliczne
cieszynity

subalkaliczne
cieszynity
alkaliczne syenity

SiO2 41,53 41,68 41,52 42,57 42,89 43,93 50,06 43,93 54,64
TiO2 2,28 1,83 1,48 2,27 3,38 2,59 2,15 2,59 0,74
Al2O3 9,60 8,09 7,14 11,41 14,18 14,25 14,81 14,25 23,34
FeOtotal 12,31 12,38 12,18 11,15 9,68 11,58 9,93 11,58 1,81
MnO 0,20 0,18 0,14 0,10 0,15 0,16 0,10 0,16 0,12
MgO 19,51 23,34 27,01 16,80 11,73 9,21 8,05 9,21 1,03
CaO 11,22 9,34 8,37 11,92 13,55 12,98 10,62 12,98 6,64
Na2O 1,58 1,51 0,87 2,15 1,67 3,01 3,19 3,01 5,83
K2O 1,26 1,19 1,00 1,31 2,36 1,74 0,79 1,74 5,66
P2O5 0,52 0,47 0,29 0,33 0,43 0,56 0,30 0,56 0,19

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Oliwin +10,6* +31,27 +55,69 —13,78 —10,74 0
Cr-spinel +1,46 +0,70 +0,45 —2,16 —5,58 —14,47
Piroksen —7,66 —19,75 —37,36 —22,62
Flogopit —5,7 —12,21
Amfibol —44,89
Plagioklaz —8,66
Magnetyt —5,52
Apatyt —0,73
% wag. frakcji 12,06 31,96 56,15 23,60 41,77 64,04 82,41

Σ R2 0,38 0,67 1,17 0,95 0,25 1,09 0,73

* + Akumulacja kryształów, — Usuwanie kryształów z układu.



dualne kryształy wykazują budowę zonalną, oscy-
lacyjną czy sektorową. Wymagane w definicji
procesu FC usuwanie kryształów z układu wyni-
ka z odmiennego tempa dyfuzji składników
w rosnącym krysztale w warstwie granicznej sto-
pu, wzmocnione jego przechłodzeniem. I choć
kryształy nie są usuwane z układu (grawitacyj-
nie), to ich rdzenie są izolowane od stopu dzięki
niskim wartościom współczynników dyfuzji w fa-
zie stałej w porównaniu ze stopem. Ich obwódki
mogą być z nim w równowadze, natomiast równo-
waga między rdzeniami a stopem wskutek barie-
ry dyfuzyjnej nie jest odtwarzana. Są to przedsta-
wione wcześniej założenia modelu adsorpcyjnego
sektorowego wzrostu kryształów, bardzo popular-
nego w badanych skałach. Uzyskujemy więc taki
sam efekt, jak w wyniku grawitacji. Krystali-
zujące fazy maficzne tworzą zwarty szkielet ziar-
nowy (front krystalizacji), przemieszczający się
od powierzchni stropowych i spągowych ku cen-
trum silli. Przy asymetrii wymiany ciepła ze
skałami ościennymi fronty te łączą się bliżej ich
powierzchni stropowych. Interstycjalne, resztko-
we stopy, podlegając silnym zmianom składu,
wzbogacają się w składniki lotne. Przemiesz-
czając się do marginalnych partii silli, tworzą
żyłowe formy syenitów alkalicznych.

Z przeprowadzonych obliczeń (ΣR2 = 0,2—1,2)
wynika, że aby z hipotetycznej magmy macierzy-
stej otrzymać pochodną magmy pikrocieszynito-
wej, należałoby z niej usunąć 13,8 %wag. oliwi-
nu, 2,2 %wag. Cr-spinelu i 7,7 %wag. Ca-pirokse-
nu; podobnie dla pochodnej magmy cieszynitu
alkalicznego: 10,7 %wag. oliwinu, 19,7 %wag.
Ca-piroksenu, 5,6 %wag. Cr-spinelu i 5,7 %wag.
flogopitu, natomiast w przypadku cieszynitu sub-
alkalicznego odpowiednio: 37,4 %wag. Ca-pirok-
senu, 14,5 %wag. Cr-spinelu oraz 12,2 %wag. flo-
gopitu. Z analizy tabeli 71 wynika, że składy pi-
krytów w ich indywidualnych sillach można
odtworzyć w procesie akumulacji oliwinu oraz —
w znacznie mniejszym stopniu — Cr-spinelu.
Podano przykłady dla trzech silli, gdzie do
składu stopu macierzystego należałoby dodać od-
powiednio: 10,6 %wag., 31,3 %wag. oraz 55,7
%wag. oliwinu.

Proces frakcjonalnej krystalizacji w indywi-
dualnych sillach pikrocieszynitów i cieszyni-
tów powoduje powstanie rezydualnych stopów

o składach syenitów alkalicznych. Biorąc pod
uwagę średni skład chemiczny żył syenitów nefe-
linowych z silli cieszynitów teralitowych, prze-
prowadzono obliczenia ich udziału wagowego.
Dla silli cieszynitów teralitowych, gdzie obecność
żył syenitów nefelinowych jest najbardziej wi-
doczna, frakcjonacja 44,9 %wag. kaersutytu, 22,6
%wag. Ti-diopsydu, 8,7 %wag. plagioklazu, 6
%wag. Ti-magnetytu i 0,7 %wag. apatytu prowa-
dzi do otrzymania składu syenitu nefelinowego,
którego udział na ogół nie przekracza 17 %wag.
Takie same obliczenia dla pikrocieszynitów dają
wartości poniżej 10 %wag., dla cieszynitów sub-
alkalicznych zaś wartość ta spada do zera.

Analizując wyniki I etapu frakcjonalnej kry-
stalizacji magm cieszyńskich, zakładając model
magmy macierzystej otrzymanej bez zróżnicowa-
nego stopnia jej PM, możemy dojść do wniosku,
że frakcje stopu, z których utworzyły się cieszy-
nity subalkaliczne, byłyby najpóźniejszym, naj-
bardziej zdyferencjonowanym produktem tego
procesu. Wymagałoby to istnienia płytkiej, roz-
warstwionej gęstościowo komory magmowej, któ-
ra byłaby systematycznie opróżniana. Wydaje się
jednak, że model ten nie jest poprawny, wymaga
bowiem usunięcia z układu zbyt dużego udziału
faz stałych (Σ 64 %wag.). Również na jego nieko-
rzyść przemawia położenie tych skał na diagra-
mie Q-Ne-Ks (rys. 173). Punkty projekcyjne ich
analiz, leżąc powyżej linii Ab-Or, wykazują wyraź-
ny trend od składu Ab w kierunku wierzchołka
Q, a więc przeciwny niż w przypadku serii z nor-
matywnym nefelinem. Zatem przyjęta wcześniej
procedura uśrednienia składu magm macierzys-
tych oparta na składach pikrytu zbyt uprościła
omawiany problem. Wyjściem z sytuacji jest
przyjęcie modelu zmiennego stopnia PM, po któ-
rym występuje polibaryczny proces FC.

Pogląd ten wyrazili także W. NARĘBSKI (1990),
J. DOSTAL i J.V. OWEN (1998) oraz S. HARANGI

(1994). Zakłada się w nim, że magmy macierzy-
ste powstały w wyniku zmiennego stopnia wyta-
piania lherzolitów. Dla serii skał nienasyconych
w SiO2 (cieszynity alkaliczne) stopień ten byłby
niższy (2—3% NARĘBSKI, 1990; 4% HARANGI,
1994), natomiast dla serii nasyconej krzemionką
(cieszynity subalkaliczne) — wyższy (3—5%
NARĘBSKI, 1990; 6% HARANGI, 1994). Korzystając
z proponowanego przez S. HARANGIEGO (1994)
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Rys. 176. Znormalizowany względem składu prymitywnego płaszcza rozkład pierwiastków Rb ⇒ Yb występujących w (a) pi-
krytach, (b) pikrocieszynitach, (c) cieszynitach alkalicznych (d) cieszynitach subalkalicznych oraz (e) syenitach. Linią prze-
rywaną oznaczono rozkład uśrednionych zawartości pierwiastków dla danego typu skały



składu magmy macierzystej dla skał nasyconych
SiO2 [%wag.]: SiO2 (44,1), TiO2 (3,1), Al2O3

(12,2), FeOtotal (11,9), MnO (0,2), MgO (14,1),
CaO (9,0), Na2O (2,6), K2O (1,0), P2O5 (0,6), po-
chodną magmy cieszynitów subalkalicznych moż-
na otrzymać przez usunięcie 11,1 %wag. oliwinu,
8,1 %wag. Cr-spinelu oraz 6,9 %wag. Ca-pirokse-
nu (Σ 26,1 %wag.). Zatem model zmiennego
stopnia PM wydaje się bardziej poprawny oraz
spójny z obserwacjami mineralogicznymi. Podsu-
mowując przedstawione wcześniej dwa etapy FC,
możemy stwierdzić, że w pierwszym z nich rolę
wiodącą odgrywa frakcjonalna krystalizacja oliwi-
nu, natomiast w drugim — frakcjonalna krystali-
zacja w indywidualnych sillach subkrzemowego
diopsydu i kaersutytu/K-miki.

Odmienne rozwiązanie omawianego problemu,
oparte na procesie AFC, podano m.in. w pracach
A. GOURGAUD i P.M. VINCENT (2004), J.A. WOLFF et
al. (2000). Według A. GOURGAUDA i P.M. VINCENTA

(2004), obecność serii nasyconej (do 11% norma-
tywnego kwarcu) oraz niedosyconej w SiO2 (do
29% normatywnego nefelinu) w masywie Tibesti
(Czad) była kontrolowana głównie procesem FC;
dla serii nasyconej krzemionką proces kontami-
nacji materiałem skorupy był także istotny. Rów-
nież J. DOSTAL i J.V. OWEN (1998), na podstawie
podwyższego stosunku Th/La (< 0,15), dopusz-
czają możliwość wystąpienia takiego procesu
w przypadku skał cieszyńskich.

W celu określenia P-T warunków generacji
magm macierzystych cieszyńskiej prowincji mag-
mowej korzystano z własnych (tabela 70) oraz
dostępnych w literaturze danych geochemicznych
(LUCIŃSKA-ANCZKIEWICZ, 2000; DOSTAL, OWEN, 1998;
KUDĚLÁSKOVÁ, 1987). Zestawiono je w formie znor-
malizowanego względem składu prymitywnego
płaszcza rozkładu pierwiastków Rb ⇒ Yb (rys.
176a—e). Dla poszczególnych rodzajów skał są
one do siebie podobne; różnice wynikają z od-
miennego stopnia wytapiania źródłowych lherzo-
litów, co jest wyraźnie widoczne, jeżeli porówna-
my z sobą diagramy pajęcze dla cieszynitów alka-
licznych (rys. 176c) i subalkalicznych (rys.
176d). Najwyższemu wzbogaceniu ulegają takie
pierwiastki niedopasowane, jak: Rb, Ba, Sr, Th,
Nb, Ta, La. Dla REE (LREE > HREE) obserwuje
się regularny spadek ich wzbogacenia od war-
tości 160X (La) do 3X (Yb, Lu). Stosunek La/Yb,

będący miarą wzbogacenia w lekkie ziemie rzad-
kie (LREE), zmienia się w następujących prze-
działach: pikryty (30—86), pikrocieszynity
(27—38), cieszynity alkaliczne (24—38), cieszy-
nity subalkaliczne (14—23), syenity (29—38).
Taki charakter rozkładu wzbogacenia REE jest
typowy dla śródpłytowych bazaltów. Ponieważ pi-
kryty (Cr = 250—1400 ppm, Ni = 170—870 ppm,
V = 30—250 ppm, Co = 40—100 ppm, mg =
0,73—0,61) reprezentują prymitywne, wytopione
z płaszcza stopy, ich charakter rozkładu wzbo-
gacenia pierwiastków (rys. 176a) może umożli-
wić określenie, które minerały płaszcza podlegały
wytapianiu. Najistotniejszą cechą diagramów pa-
jęczych pikrytów jest obecność ujemnych anoma-
lii dla: K, Rb, Pr i Sr, Zr, Hf i Ti, przy czym ich
amplituda ulega zmianie w analizowanej popula-
cji próbek pikrytu. Są one dobrze widoczne dla
ich uśrednionej próbki (rys. 176a). Taki rozkład
anomalii ujemnych sugeruje (CLASS, GOLDSTEIN,
1997) obecność rezydualnego flogopitu, amfibolu
oraz fazy wzbogaconej w Ti w materiale płaszcza,
który był poddawany niskiemu stopniu wyta-
piania.

Przedstawione w pracy A. SPÄTHA et al. (2001)
wyniki modelowania rozkładu stopnia wzbogace-
nia pierwiastków głównych i śladowych dla róż-
nych mechanizmów topienia lherzolitów poka-
zały, że aby uzyskać wyraźną anomalię ujemną
dla K, w równowadze ze stopem musi znajdować
się K-faza (amfibol, flogopit), która buforuje
w nim jego udział. Najlepsze dopasowanie teore-
tycznych oraz obserwowanych schematów wzbo-
gacenia pierwiastków śladowych obserwuje się
wówczas, gdy amfibol jest fazą rezydualną wyta-
pianego lherzolitu. Niski stopień jego wytapiania
skutkuje wysokim stopniem wzbogacenia w pier-
wiastki niezgodne stopu, na tle którego bardzo
wyraźne staje się jego zubożenie w K. Wzrost
stopnia wytapiania lherzolitu powyżej 10% powo-
duje stopniowy zanik ujemnej anomalii potasu
(SPÄTH et al., 2001).

O tym, że główną wytapianą fazą płaszcza był
amfibol świadczyć mogą relacje Nb vs. (Ba, Rb,
Zr, Sr) przedstawione na rys. 177, wskazujące na
ich korelację dodatnią. Takie pierwiastki, jak Nb,
Ba i Rb, są składnikami zarówno amfiboli, jak
i K-mik. Nb jest pierwiastkiem niedopasowanym
(KNb

amf/flog < 1), natomiast Ba i Rb zachowują się
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odmiennie (KBa
flog.

, Rb > 1, KBa
amf

, Rb < 1), stąd przy wy-
tapianiu flogopitu dla relacji Nb vs. (Rb, Ba) win-
na pojawić się korelacja ujemna, czego jednak
nie obserwowano. Dodatkowym poparciem tezy
o istotnej roli procesu wytapiania amfiboli jest
charakterystyka rozkładu wzbogacenia REE kse-
nokryształów amfiboli występujących w alkalicz-
nych lawach regionu karpacko-panońskiego oraz
stopów będących z nimi w równowadze (ZANETTI

et al., 1995). Udział K2O w hipotetycznym stopie
macierzystym jest mniejszy od 2 %wag. (1,28
%wag.), co zgodnie z obliczeniami A. SPÄTHA et
al. (2001) sugeruje, że podlegającym procesowi
frakcyjnego topienia amfibolem był kaersutyt lub
pargasyt. Topienie K-richterytu (K2O ≥ Na2O)
wymagałoby obecności K2O > 2,2 %wag., nato-
miast topienie flogopitu — co najmniej 3,2 %wag.
(SPÄTH et al., 2001). W ksenolitach wystę-
pujących w sillu pikrytu z Międzyrzecza obecny
jest K-richteryt, dla którego średni udział K2O
wynosi 1,78 %wag. (z udziałem F do 1,5 %wag.),
co przy współczynniku KK

amf-stop = 1,360 (dane

z tabeli 3, SPÄTH et al., 2001) daje zawartość K2O
w stopie macierzystym 1,30 %wag. i zgadza się
z jego udziałem w hipotetycznych stopach macie-
rzystych.

W pikrocieszynitach oraz cieszynitach alka-
licznych (rys. 176b, c) stopień wzbogacenia
w LREE jest bardzo podobny (La/Yb = 24—38),

lecz mniejszy niż w pikrytach (30—86). W odróż-
nieniu od tych ostatnich, obserwuje się wyraźną
anomalię dodatnią dla Ba w pikrocieszynitach,
związaną z dużym udziałem kaersutytu/flogopitu.
Ponadto dla pikrocieszynitów charakterystyczna
jest obecność dodatniej anomalii dla P oraz ano-
malii ujemnych dla Ti, Sr; z kolei w cieszynitach
alkalicznych wyraźniejsza jest tylko dodatnia
anomalia dla Sr. W skałach tych anomalia K sta-
je się mniej wyrazista, zmniejsza się rozprosze-
nie wzbogacenia pierwiastków (cieszynity alka-
liczne), ich krzywe zaś stają się w stosunku do
siebie bardziej równoległe. W cieszynitach subal-
kalicznych, wykazujących najniższe wzbogacenie
w LREE (wyższy stopień wytapiania), obserwuje-
my duże rozproszenie amplituty ujemnej anomalii
K. Próbki tej populacji wykazują najmniejsze wa-
riacje wzbogacenia; obserwowana jest tylko do-
datnia anomalia dla Sr. W żadnej z analizowa-
nych próbek nie stwierdzono anomalii Eu,
a potwierdzone anomalie ujemne można przypi-
sać głównie frakcjonowaniu amfiboli, flogopitu,
apatytu.

W pikrocieszynitach oraz obu rodzajach cie-
szynitów brak jest wyraźnych ujemnych anomalii,
które wynikałyby z usunięcia z układu, w wyniku
frakcjonalnej krystalizacji, danej fazy mineralnej.
Jest to efektem dyskutowanego wcześniej mecha-
nizmu tego procesu w sillach (czynnik dyfuzyj-
ny). W przypadku braku grawitacyjnego prze-
mieszczania faz stałych, wykonując analizy pró-
bek z różnych poziomów silli, otrzymujemy te
same krzywe wzbogacenia. Wypływa to z faktu,
że jednocześnie analizujemy stop interstycjalny
oraz fazę stałą. Inaczej przedstawia się sytuacja
dla żył syenitów (rys. 176e), gdzie obserwuje się
silne rozwarstwienie wzbogacenia (powyżej 100X
oraz poniżej 10X), wynikające z usunięcia z ukła-
du faz maficznych. To rezultat przemieszczania
się stopu interstycjalnego w stosunku do szkiele-
tu mineralnego wskutek wzrostu parcjalnego ciś-
nienia składników lotnych stopu, które przekro-
czyło ciśnienie nadkładu.

Aby sprecyzować P-T parametry parcjalnego
wytapiania górnego płaszcza, zastosowano ter-
mobarometr P. NIMISA i W.R. TAYLORA (2000),
oparty na udziale Cr (P) oraz molekuły En (T)
w Cpx, który pozwolił oszacować zakres P na
21,1—24,5 kbar oraz T na 990—1050°C. Z badań
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Rys. 177. Relacje Nb vs. (Ba, Rb, Zr, Sr) pokazujące obec-
ność tylko korelacji dodatnich, świadczących o tym, że
główną wytapianą fazą górnego płaszcza był amfibol



nad stabilnością amfiboli w górnym płaszczu wy-
nika (KONZETT, 1997), że dla obliczonego P ≅ 24
kbar temperatura stabilności termicznej richtery-
tu wynosi 1200—1250°C, a w przypadku jego flu-
orowych odmian wzrasta do 1350°C (FOLEY,
1991), co świadczy o tym, że temperatury wyzna-
czone termometrem P. NIMISA i W.R. TAYLORA

(2000) są zaniżone. Ponieważ oznaczone wcze-
śniej temperatury krystalizacji oliwinów wynosiły
1380—1270°C, zakres 1380—1350°C wydaje się
najbardziej odpowiednią temperaturą wytapiania
lherzolitów. Zakres ten potwierdzają dane ekspe-
rymentalne. A. ORLANDO et al. (2000) stwierdzili
mianowicie, że stopy bazanitowe (MgO ≅ 13
%wag.) mogą być generowane przez parcjalne
wytapianie spinelowych lherzolitów przy P =
15—20 kbar, T = 1390—1490°C. Dla bardzo po-
dobnych chemicznie alkalicznych law Hocheifel
(JUNG et al., 2006) warunki P-T zostały określone
na 1250—1300°C, przy P ≅ 25 kbar.

Przy założonych wcześniej parametrach P-T
źródłowy obszar wytapiania znajdowałby się
w pobliżu granicy transformacji lherzolitów spi-
nelowych w lherzolity granatowe (ROBINSON,
WOOD, 1998), wskazując jednocześnie na głębo-
kość generacji stopów macierzystych na ∼70—80
km. O warunkach topienia na polu trwałości lhe-
rzolitu spinelowego świadczyć może obfita obec-
ność spinelowych ksenokryształów w pikrytach,
z kolei silna frakcjonacja HREE, z Dy/Yb > 2
(rys. 176), zwraca uwagę na możliwość wytapia-
nia na polu granatowego lherzolitu. Z ułożenia
punktów projekcyjnych na diagramie Dy/Yb vs.
La/Yb (rys. 178) wynika potwierdzenie przypusz-
czenia o zmiennym stopniu (> 5%) ich wytapia-
nia. Przyjmując założenie, że amfibol był istot-
nym składnikiem wytapianych lherzolitów, moż-
na zastosować składy stopów macierzystych,
traktując je jako sumę składników wytapianych
z poszczególnych minerałów płaszcza, do oblicze-
nia ich udziałów metodą bilansu masy. Obliczenia
te wykonano, używając arkusza kalkulacyjnego
zamieszczonego w pracy L.M. LARSENA et al.
(2003). Ich wyniki: 0,21Cpx + 0,60Amf + 0,11Ol
+ 0,01Ap + 0,05Flog (skały niedosycone SiO2,
MgO = 16,4 %wag., SiO2 = 41,7 %wag.) oraz
0,18Cpx + 0,72Amf + 0,07Ol + 0,01Ap + 0,05Flog
(skały nasycone krzemionką, MgO = 14,1 %wag.,
SiO2 = 44,1 %wag.), będące pewnym przybliżo-

nym modelem procesu PM, wskazują na istotną
rolę faz uwodnionych płaszcza w ich generacji.
Stopy te przemieszczały się w strefę subwulka-
niczną bez wyraźnych objawów kontaminacji ma-
teriałem skorupy. Świadczyć o tym może niski
stosunek Zr/Nb, wynoszący średnio 2,91
(1,71—4,30), a więc przyjmujący wartość typową
dla prymitywnych stopów środowisk OIB, jak
również brak objawów zubożenia tych stopów
w Nb i Ta.

Identyfikacja amfiboli (Mg-richterytu) ±flogo-
pitu w miejscu wytapiania magm macierzystych
wskazuje na to, że proces ten dokonał się w lito-
sferycznym górnym płaszczu, a nie w astenosfe-
rze (CLASS, GOLDSTEIN, 1997; SPÄTH et al., 2001).
Objawy amfibolizacji płaszczowego Cr-diopsydu
przedstawione wcześniej potwierdzają ich meta-
somatyczną genezę. Powstały one w wyniku infil-
tracji materiału górnego płaszcza fluidami i/lub
bogatymi w składniki lotne stopami generowa-
nymi przez wznoszący się pióropusz (plume) dol-
nego płaszcza. Proces amfibolizacji obniżył tem-
peraturę solidusu zmetasomatyzowanego lito-
sferycznego płaszcza, która została osiągnięta
dzięki ciepłu przewodnictwa wznoszącego się
pióropusza. Proces jego interakcji z podkonty-
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Rys. 178. Wykres Dy/Yb vs. La/Yb wskazujący na silną
frakcjonację HREE z Dy/Yb > 2. Z ułożenia punktów
projekcyjnych na diagramie Dy/Yb-La/Yb wynika potwier-
dzenie przypuszczenia o zmiennym stopniu (> 5%) ich wy-
tapiania



nentalnym górnym płaszczem miał miejsce we
wczesnym etapie rozwoju basenu śląskiego,
w czasie procesu ryftowania pasywnej krawędzi
platformy europejskiej (GOLONKA, 2004).

Schematyczny model rozwoju magmatyzmu
w basenie śląskim zaprezentowano na rys. 179.
Sporządzając go, korzystano z danych geofizycz-
nych (GRAD et al., 2002; ZEYEN et al., 2002) do-
tyczących granic skorupy — litosferycznego gór-
nego płaszcza (30—50 km) oraz litosferycznego
płaszcza — astenosfery (80—100 km), dla których
przyjęto wartości średnie. Model ten zakłada
interakcję między SCLM (shallow continental li-
thosheric mantle — płytkim, podkontynentalnym li-
tosferycznym płaszczem) a wznoszącym się podli-
tosferycznym diapirem. Proces PM zmetasomaty-
zowanego SCLM miałby dwustopniowy charakter,

po którym wystąpiłby polibaryczny proces FC
[I FC dla P < 7(8) kbar, < 30 km; II FC w indy-
widualnych sillach dla P < 1(2) kbar, < 6 km).
W pierwszym etapie [PM < 3(4)%] wytapiane
byłyby stopy, których różnicowanie się prowadzi
do powstania serii skalnej niedosyconej w SiO2

(cieszynity alkaliczne). Przy wyższym stopniu
wytapiania SCLM [PM < 5(6)%], które prawdo-
podobnie obejmowało również niezmetasomatyzo-
wane fragmenty litosferycznego górnego płasz-
cza, powstawały stopy serii nasyconej krzemion-
ką (cieszynity subalkaliczne). Generacja magm
występowałaby na głębokości 70—80 km, w stre-
fie przejściowej między spinelowym/granatowym
lherzolitem, w której to geofizycznie stwierdzono
obecność stopionych partii górnego litosferyczne-
go płaszcza (GRAD et al., 2002).

— 216 —

Rys. 179. Model procesu generacji oraz różnicowania się magm macierzystych skał cieszyńskiej prowincji magmowej:
C — skorupa, SCLM — płytki podkontynentalny litosferyczny płaszcz (shallow continental lithosheric mantle), A — astenosfera,
PM — parcjalne wytapianie, FC — frakcjonalna krystalizacja



W indywidualnych sillach zachodził intensyw-
ny proces frakcjonalnej krystalizacji faz bogatych
w Ca i Al (Cpx, Amf, Pl), którego końcowym pro-
duktem były stopy o składzie syenitów nefelino-
wych (seria niedosycona w SiO2) lub syenitów
kwarcowych (seria nasycona). Te ostatnie zostały
opisane przez A. MAHMOODA (1973) z Przybędzy
k. Żywca. Z diagramu przedstawionego na rys.
171 wynika, że przy spadku udziału MgO w sto-
pach resztkowych silnemu podkoncentrowaniu
podlegały takie pierwiastki, jak: Si, Al, Na i K.
O tym, że miały one składy peralkaliczne świad-
czy ich typowy wskaźnik, obecność Na-pirokse-
nów (egirynu) i amfiboli (arfvedsonit). Osiągnęły
również stan nasycenia cyrkonem (obecność sa-
modzielnej fazy cyrkonu). Opisane wcześniej
gałązkowe formy skaleni i piroksenów wskazują
na duże przechłodzenie stopów resztkowych
wywołane dekompresją układu magmowego.
O krystalizacji tych ostatnich porcji stopów
w warunkach przechłodzenia świadczyć może
również niejednorodny rozkład Ti i Zr w sodo-
wych piroksenach i amfibolach. Większe zróżni-
cowanie międzyziarnowe pozwala przypuszczać,
że rezydualne stopy mogły być częściowo izolo-
wane od siebie w małych przestrzeniach intersty-
cjalnych, dyfuzja Zr i Ti zaś nie mogła ujednorod-
nić ich stężenia z uwagi na zbyt niską temperatu-
rę stopu.

Z przedstawionych danych analitycznych dla
sodowych piroksenów wynika, że występujące
w nich znaczne udziały Ti i Zr zachowują się an-
typatycznie (korelują się ujemnie), przy czym
duże wzbogacenie w Ti następuje w ostatnich
stadiach ewolucji ich składów. Takie relacje są
powszechne w skałach alkalicznych (np. DYULGE-

ROV, PLATEVOET, 2006), choć opisywane są w nich
również ich korelacje dodatnie (np. NJONFANG,
NONO, 2003). Na rys. 180 i 181 zaprezentowano
dwa generalne trendy ewolucji piroksenów (rys.
181) oraz amfiboli (rys. 181) w cieszyńskiej pro-
wincji magmowej. Trend 1 opisuje ewolucję przez
pole składów hedenbergitu (ferrokaersutytu),
przy niskich wartościach fO2, natomiast trend 2
— z ich pominięciem, przy wyższej fO2. Pierwszy
z nich został udokumentowany w sillach cieszy-
nitów teralitowych i subalkalicznych, drugi —
w cieszynitach esseksytowych, pikrocieszynitach
i pikrytach. Obserwowana w przypadku drugiego

z nich ciągła ewolucja Di-Ae w stosunku do
pierwszego odbywała się w stopach bogatszych
w składniki lotne. Wyróżnione dwa trendy znaj-
dują potwierdzenie w składzie badanych sodo-
wych piroksenów. Dla pierwszego z nich są boga-
te w Fe2+-NAT, natomiast dla drugiego — w mole-
kułę Mg-NAT. Reguła ta jest charakterystyczna
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Rys. 181. Dwa trendy ewolucji składu amfiboli ze skał cie-
szyńskiej prowincji magmowej, zachodzące przy niskiej (1)
oraz (2) wysokiej aktywności tlenu

Rys. 180. Dwa trendy w ewolucji składu piroksenów wystę-
pujących w skałach cieszyńskiej prowincji magmowej zacho-
dzące przy niskiej (1) oraz (2) wysokiej aktywności tlenu

28 — Ewolucja...



dla piroksenów krystalizujących z peralkalicz-
nych stopów syenitowych (NIELSEN, 1979).

Antypatyczne zachowanie się Zr i Ti może być
wytłumaczone rolą aktywności tlenu w stopach
resztkowych. Z badań strukturalnych F. FARGESA

et al. (1994) wynika, że wbudowywaniu Zr
w strukturę egirynu sprzyja obecność Fe2+ w M1,
wprowadzenie w tę pozycję Fe3+ połączonego
wiązaniem z Zr4+ jest bowiem przyczyną nadmia-
ru ładunku wokół atomów O1. Zatem bardziej re-
dukcyjne warunki (QFM bufor) sprzyjają wbudo-
wywaniu cyrkonu w strukturę egirynu oraz
Zr-amfiboli (PEARCE, 1989). Z kolei uważa się, że
wbudowywaniu Ti w strukturę piroksenów sprzy-
ja wysoka aktywność alkaliów (DYULGEROV, PLA-

TEVOET, 2006). Opisane wcześniej reakcyjne rela-
cje między egiryn-augitami a Ti-egirynami, w któ-
rych obserwuje się anomalnie wysokie udziały Zr
w połączeniu z jego brakiem, można wytłumaczyć
zmianą rozpuszczalności Zr w peralkalicznych
stopach (WATSON, HARRISON, 1983; MARR et al.,
1998). Rośnie ona w przypadku wzrostu peralka-
liczności stopów rezydualnych, stąd reakcyjny
stosunek obu wspomnianych faz. Pierwiastek ten

wchodzi ponownie w skład stopu, aby utworzyć
własną fazę cyrkonu w ostatnich etapach konso-
lidacji silli, po osiągnięciu stanu jego nasycenia.
W tej sytuacji Ti może być głównym kationem
wbudowywanym w strukturę zarówno sodowych
piroksenów, jak i amfiboli (Ti-richterytów).

Analogicznie do innych alkalicznych prowincji
magmowych, przy wzroście peralkaliczności sto-
pów resztkowych osiągniete zostały warunki
T-fO2 dla obszaru beztlenkowego (non-oxide field),
gdzie Ti-magnetyt oraz ilmenit są zastępowane
egirynem i enigmatytem (NICHOLLS, CARMICHAEL,
1969). W żyłach syenitów nefelinowych Fe oraz
Ti wchodziły w skład tytanitów, CaNa-piroksenów
i amfiboli oraz annitu, bez udziału enigmatytu.

Z rys. 180 i 181 wynika, że dla krystalizacji
skał cieszyńskiej prowincji magmowej generalnie
charakterystyczne były dwa reżimy aktywności
tlenu w stopie. Dla pierwszego z nich fO2 wahała
się prawdopodobnie wokół buforu QFM, nato-
miast w drugim, w obecności Mg-richterytów (pi-
kryty), parametr ten mógł podnieść swą wartość
do poziomu między buforami NNO a HM, jak
w pracy M.M. DYULGEROVA i B. PLATEVOETA (2006).



W niniejszej pracy przedstawiono wyniki ba-
dań nad ewolucją składu chemicznego minerałów
głównych maficznych i jasnych oraz akcesorycz-
nych występujących w skałach cieszyńskiej pro-
wincji magmowej. Dokładne opracowanie tej ewo-
lucji pozwoliło zbudować po raz pierwszy pełny
model petrogenetycznego rozwoju magmatyzmu
w zbiorniku cieszyńskim. Mimo że występujące
na terenie Śląska Cieszyńskiego ciała magmowe
są niewielkie, a możliwości badania ich profili
pionowych bardzo ograniczone, udowodniono jed-
noznacznie, że wykazują one ewolucję typową dla
alkalicznych kompleksów magmowych (niedosy-
conych oraz nasyconych krzemionką). Oto istotne
jej rezultaty:
1. Zaproponowano nowy schemat klasyfikacji

skał cieszyńskiej prowincji magmowej, opie-
rając się głównie na relacjach udziałów głów-
nych faz maficznych i jasnych, sugerując uży-
wanie takich terminów, jak: pikryty, pikrocie-
szynity, cieszynity (alkaliczne i subalkaliczne)
oraz syenity.

2. Wykazano, że występujące na terenie badanej
prowincji magmowej skały alkaliczne tworzą
koherentną serię skalną, gdzie jedynymi mag-
mowymi skalenoidami są nefelin i sodalit. Ne-
felin wspólnie ze skaleniami alkalicznymi od-
grywał istotną rolę w drugim etapie konsoli-
dacji silli cieszynitów alkalicznych, gdy stopy
rezydualne osiągnęły składy syenitu. Udoku-
mentowany trend jego ewolucji, typowy dla
subkrzemowych skał alkalicznych, jest jak do
tej pory jedyny dla tej prowincji. Analcym, jak
i pozostałe zeolity są minerałami wtórnymi.

3. Analiza podstawień krystalochemicznych
obecnych w głównych fazach maficznych (pi-

rokseny, amfibole, miki) jednoznacznie do-
wiodła ich subkrzemowego charakteru oraz
istotnej roli podstawień Tschermaka. Wykaza-
no również ich polibaryczną genezę oraz istot-
ny wpływ mechanizmu budowy sektorowej na
proces frakcjonalnej krystalizacji w indywi-
dualnych sillach. Ich składy wskazują na to,
że magmy, z których one krystalizowały, były
wytapiane ze zmetasomatyzowanego górnego
płaszcza litosferycznego. Proces ten udoku-
mentowano w ksenolitach z sillu pikrytu
z Międzyrzecza, gdzie zaobserwowano zastę-
powanie płaszczowego Cr-diopsydu Mg-richte-
rytem.

4. Obecność ksenolitów i ksenokryształów
płaszcza w skałach pikrytowych reprezen-
tujących najbardziej prymitywne magmy w tej
prowincji pozwoliła sprecyzować warunki ge-
neracji magm macierzystych. Przyjęty model
zmiennego stopnia procesu PM [< 5 (6)%]
zakłada, że wśród głównych wytapianych
składników płaszcza był prawdopodobnie
K-richteryt, sam proces wytapiania zaś zacho-
dził w zakresie temperatur 1380—1350°C,
przy P ≅ 25 kbar (70—80 km). Magmy macie-
rzyste dla serii niedosyconej i nasyconej krze-
mionką podlegały w obrębie skorupy poliba-
rycznemu procesowi FC.

5. Na podstawie składu złożonych kseno- oraz
fenokryształów oszacowano warunki pierw-
szego etapu różnicowania się magm macierzy-
stych [dla P ≤ 7(8) kbar, < 30 km]. Korzy-
stając z metody bilansu masy, wykazano, że
w omawianym etapie różnicowania się magm
cieszyńskich proces frakcjonalnej krystaliza-
cji oliwinu oraz — w mniejszym stopniu —
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6. Podsumowanie
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Cr-spinelu i Ca-piroksenu odgrywał najistot-
niejszą rolę. Początek krystalizacji oliwinu
i Cr-spinelu wynosił 1380—1360°C, natomiast
Ca-piroksenu 1320—1300°C.

6. Po raz pierwszy udokumentowano pełny za-
kres ewolucji składu dwóch podstawowych
minerałów maficznych, tj. piroksenów i amfi-
boli skał tej prowincji, w kierunku ich
Na-składów. Pozwoliło to wyróżnić dwa pod-
stawowe reżimy ewolucji stopów w trakcie
krystalizacji in situ w indywidualnych sillach,
przy wysokich i niskich warunkach aktywno-
ści tlenu. Również K-miki wykazują bardzo
szeroki przedział zmian składu (flogopit-an-
nit), kończąc ewolucję składami syderofyllitu
z maksymalnym udziałem Al2O3 do 25 %wag.,
czego nie notowano w innych prowincjach al-
kalicznych na świecie.

7. We wszystkich rodzajach silli dokumentowano
obecność procesu defragmentacji faz maficz-
nych, związanego z dekompresją układu mag-
mowego oraz ucieczką składników lotnych.
Okazało się, że proces ten w przypadku bada-
nych silli był zjawiskiem dość powszechnym.

8. Na przykładzie ewolucji CaNa- i Na-pirokse-
nów, amfiboli oraz tytanitu i cyrkonu wykaza-
no peralkaliczny charakter stopów rezydual-

nych, które w trakcie ewolucji osiągnęły wa-
runki T-fO2 obszaru beztlenkowego. Krystali-
zujące z tych stopów kryształy tytanitu mają
niezwykłe składy, charakteryzujące się bar-
dzo dużym wzbogaceniem w Zr oraz Nb. Za-
stosowanie metody bilansu masy pozwoliło
oszacować maksymalne udziały stopów sy-
enitowych w sillach cieszynitów teralitowych
na nieprzekraczające 15 %wag.

9. Udokumentowano bardzo szeroki zakres
temperaturowy krystalizacji in situ w indywi-
dualnych sillach. Główny etap konsolidacji
silli (tworzenie się zwartego szkieletu ziar-
nowego faz maficznych) odbywał się w prze-
dziale 1260—950(900)°C, dla P ≤ 2 kbar.
Z kolei proces ewolucji stopów interstycjal-
nych o składzie syenitów alkalicznych okre-
ślono na 950(900)—700°C.

10. Zastosowanie metody wektorów Thompsona,
połączonej z analizą czynnikową metodą
głównych składowych (PCA), pozwoliło na
ilościowy opis procesu ewolucji badanych faz
mineralnych oraz sprecyzowanie głównych
czynników intensywnych odpowiedzialnych
za ten proces. Tym samym wykazano przy-
datność tej metody w rozwiązywaniu proble-
mów petrologicznych.
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Igneous bodies that occur in the area of Cieszyn Silesia
and Morawy are characterised by an evolution that is typi-
cal for alkaline igneous complexes. The rocks display a wide
range of composition; the majority are undersaturated with
respect to SiO2, while some show silica saturation, the
amount of normative quartz not exceeding 10 weight per-
cent. The K2O/Na2O ratio spans a wide range. Most of the
Cieszyn rocks show a sodic tendency, mineralogically ex-
pressed as a high abundance of normative nepheline.
Potassic varieties are predominantly seen within melano-
cratic variants that contain high proportions of phlogopite
and kaersutite.

For the classification of the Cieszyn igneous province,
the author proposes using the terms: picrite, picrotesche-
nite, teschenite and syenite. Among mesocratic teschenites
two varieties can be distinguished: an alkaline variety with
normative nepheline and a subalkaline variety as an equiva-
lent of crinanite with normative quartz. For melanocratic
teschenites the term clinopyroxenite teschenite or mafic
teschenite is proposed. A diabase structure is the character-
istic feature that distinguishes the subalkaline variety of
teschenite. The melanocratic (picroteschenites) and ultra-
mafic (picrites) members of the Cieszyn rock series that
contain olivine belong to an alkaline variety that displays
the presence of the normative nepheline and leucite.

Analysis of crystallochemical substitution in the main
mafic phases (pyroxenes, amphiboles, K-micas) by using
Thompson’s exchange vectors unambiguously revealed their
subsilica character and the primary role of Tschermak sub-
stitutions. On the basis of the analytical data gathered we
could conclude that both the temperature and the composi-
tion of melts were the main factors driving the evolution of
their composition in individual sills.

Ca-rich pyroxenes that occur in all the rock types con-
tain high levels of Tschermak’s molecules. Their total maxi-
mum abundance in alkaline teschenites, picroteschenites
and syenites is within 32—36 %mol., decreasing in picrites
(28 %mol.) and showing the lowest value in subalkaline
teschenites (23 %mol). In all types of sill the evolution of
pyroxene composition has occurred towards the aegirine
composition, with different ratios of Fe2+/Mg and in two
stages of Ti enrichment.

The composition of amphiboles varies from kaersutite
(pargasite/magnesiohastingite) through ferrokaersutite to

hastingite and towards NaCa-amphiboles (taramite,
katophorite, richterite, winchite). In general, the trend in
the compositional variation of amphiboles approaches the
Na-amphibole field (arfvedsonites). During the compositional
evolution towards Na-enrichment there was a decrease in
the amount of Ti and Al and an increase of Fe3+ and Si. The
rocks analysed contain K-mica that displays a compositional
evolution as follows: phlogopite ⇒ biotite ⇒ annite; in neph-
eline syenite veins an additional annite-syderophyllite trend
was identified.

Two general trends in the evolution of pyroxenes and
amphiboles of the Cieszyn igneous province were distin-
guished. Trend 1 depicts the evolution through the heden-
bergite (ferrokaersutite) composition field with low values
of fO2; whereas trend 2 omits this field and involves at
higher fO2. The first trend was documented in sills of thera-
lite and subalkaline teschenites, the second one was re-
ported from essexite teschenites, picroteschenites and
picrites. The second trend in comparison with the first one
reveals a constant Di-Ae evolution in melts enriched in
volatiles. Both trends distinguished were supported by the
analysis of the sodic pyroxenes examined. A Fe2+-NAT en-
richment was observed for the first one, and a Mg-NAT en-
richment for the second one. Additionally, the analysis
revealed the multi-pressure genesis of mafic phases as well
as a substantial influence of sector zoning on the fractional
crystallisation within individual sills. Their compositions in-
dicate that the source magmas were melted from
metasomatised upper mantle (of the lithosphere). This pro-
cess was documented in the xenoliths of the Miedzyrzecze
picrite sill, where replacement of mantle Cr-diopside by
Mg-richterite was observed.

Individual sills were subjected to the intensive fractional
crystallisation of Ca- and Al-rich phases (cpx, amf, pl); result-
ing in the presence of syenite nepheline melts (SiO2-un-
dersaturated) or quartz syenite melts (SiO2-saturated) as end
products. With the decrease of MgO in the residual melts
there was a simultaneous increase of Si, Al, Na and K. The
presence of Na-pyroxenes (aegirine) and amphiboles
(arfvedsonite) is an indicator of the per-alkaline composition
of melts. In addition, melts have reached the stage of zircon
saturation (the presence of a stand-alone zircon phase).

Analogues to other alkaline igneous provinces; with the
increase of peralkalinity of residual melts, conditions of the
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T-fO2 for the non-oxide field were attained; in the syenite
nepheline veins, Fe and Ti were incorporated into the com-
position of titanites, NaCa-pyroxenes, amphiboles and annite
but with no aenigmatite contribution.

During the crystallisation of the Cieszyn igneous prov-
ince there were two regimes of oxygen activity in the melt.
In the first regime the fO2 oscillated around the QFM buffer;
whereas in the second regime this parameter could raise its
value to the level in between NNO and HM buffers. A very
wide temperature range for in situ crystallisation in individ-
ual sills was documented. The main consolidation stage of
the sill took place within the 1260—950(900)°C tempera-
ture range and P ≤ 2 kbar. In turn, the evolution of the in-
terstitial melts of alkaline syenite composition took place at
temperatures of 950(900)—700°C.

Signs of amphibolitisation of the mantle Cr-diopside indi-
cate a metasomatic genesis of Mg-richterite and that the
process was accomplished in the upper mantle rather than
in the asthenosphere. The process of amphibolitisation is
a result of the infiltration of the upper mantle material by
fluids and/or by volatile-rich melts that were generated by
the uprising lower mantle plume. This process decreased

the temperature of the solidus of the metasomatised mantle;
the temperature was attained by the thermal conductivity of
the uprising mantle plume. The process of interaction be-
tween the mantle plume and sub-continental upper mantle
took place in the early stage of the Silesian Basin develop-
ment, during rifting of the passive margin of the European
Craton. The model of the development of magmatism in the
Silesia Basin assumes an interaction between SCLM (shal-
low, sub-continental mantle) and uprising sub-lithospheric
diapirs. The PM process of metasomatised SCLM would
have had a two-stage character, that would be followed by
a multi-pressure FC process [I FC for P < 7(8) kbar, < 30
km; II FC in individual sills for P < 1(2) kbar, < 6 km].
Melts that differentiation led to the formation of
SiO2-undersaturated rocks (alkaline teschenites) could have
been melted in the first stage [PM < 3(4) %]. Melts that
are saturated with respect to silica have generated during
higher degree of SCLM melting [PM < 5(6) %], this pro-
cess has probably also involved non-metasomatised frag-
ments of the upper mantle. The generation of magma would
have occurred at the depths of 70—80 km.

Translated by Alicja Łacińska



��������	
� �� �	����� �	���
��� ���	���
� ������ ��������	
��	 �	�� �����	�����
�
�������	�, �������� ��� ��������	
��� �	������ ���-
��	�
��. ��
��� ���� ���	��	�
� � ������ �	�	�	,
����  ��!��� ��
�! ������	"�� � ����	, �	��
��	����
SiO2. #�
�! ���� � ���"���	� ��
��	��	 �	��	�	���,
���� ����������� ����� � ���� ������ �	 �	����	�
10% �	
. �������	��	 K2O/Na2O � � 
�"��	��� 
	��
���� ���	��	�
� � ������ �	�	���. $��!��� ��
�!
����, ������� � ����	 �	����, � ���"���	�
Na-�	��	����, ������ ����	����	�
� ��
���� ���	�
����������� �	&	����. '���	��	 ���������
�� ����
�
�	����
�, ������� � ����, 
	�� �� �	�����������
���������
�	�, 
��	"���� ������	�!��	 �����	
���
&�������� � �	
�����.

(�� ���

�&������ ���� �	���
��� ��������	
���
�������� ���� �	�����	� �
���!������	 �����
�	����� ��� �����, �����	�	���, �	�	��� � 
�	���.
�	�� �	��������� ���������
�	� �	������� ��"	�
���	���! �	�����	 (
 ���������� �	&	�����)
� 
� �	�����	 (�������	�� ��������, 
 ����������
����	�). (�� �	����������� ���������
�	� �	�	�����
�	�����	�
� �	��� ���������
	����� �	�	��� ���
��&��	
��� �	�	���. +����	��� 
���
����, ����-
������ 
� �	�����	 ���������
�� �	�	�����, ����	�
�
������	 ��� ������ 
������. �	����������	
(�����	�	����) � ��!����&��	
��	 (������) ��	��
�	���
��� 
	�� ����, 
��	"���� ������,
������	"�� � �	������ ���������
���, 
��	"����
���������� �	&	��� � �	����.

3����	�	���� ������ ��
����������	
��� ���	-
�	��� 
 �
���!������	� �	����� � �	�� ����
���
� ������� ��&��	
��� &���� (����
	��, ��&� ���,
K-
����) ���������� �������	� �� �� 
� 
���������
�����	, � ���"	 �� 
��	
��	���� ��! ���	�	���
#	����. 3����	���	 �����	 ��������� 
�	���! �����,
��� �������� &�������, ����������� �������	�

�
���� � ����������!��� 
�����, ������
� �	��	����
� 
�
��� �
�����.

'��!��	��	 ����
	��, ��������	
� �� �
	� �����
����, �����	�����
� ��
���� 
��	"���	� ���	����
#	����. 4� 
�������, ���
����!��� ���� � �	������
�	�	�����, �����	�	����� � �	�	����� 
�
�����	� 32—36
���.%, ������ ����"�	�
� � ������� (28 ���.%) � ��		�


���	 �����	 
��	"���� � 
� �	������ �	�	����� (23
���.%). 3�����	
�� �� �
	� ����� 
����� ��
������
�������� 
�
���� ����
	��� � ������	��� ������ ��
����� ����	���� �����	��� Fe2+/Mg � ���� ������
� ����	��� � Ti.

��
��� Ca-��&� ���� �����������	� �� �	
�����
(����
���/����	�����
����
���) �		� &	��	
���� ��
��
����
��� � ������	��� NaCa-��&� ���� (�������,
����&����, ���	���, �������). 9 � �	�, �
	 �	���
���	�	��� 
�
���� ��&� ���� ��	������
� � ���	
Na-��&� ���� (�&	�
������). 4� � ��� 
���
����
����	�
� ��, ��� �� �������� � ������	��� Na-��-
&� ���� 
��"�	�
� ���� Ti � Al, � �� �	�� ��� ����
��	�
��! Fe3+ � Si. ��������	
� � �

�	��	��� ������
K-
���� � ���"����� 
�	������ �	�� ��������:
&������� ⇒  ����� ⇒ �����; � "���� �	&	��������

�	���� ��
��
���	� ��������	�!��� �	��: ����� ⇒

��	�&�����.

9��	�	�� ��� �
������ �	��� �������� ����
	���
� ��&� ���� � �	���
��� ��������	
��� ��������.
�	�� 1 ���
���	� �������� �		� ���	 
�
�����
�	�	� 	���� (&	��	
�����) �� ������ ����	���� fO2,
� �� �	�� ��� �	�� 2, ����� ���	 �	�	� 	����, ���"�	�
�������� �� ��
��� ����	���� fO2. 3	��� �	��  ��
�������	������� � 
����� �	�������� � 
� �	������
�	�	�����, ����� — � �

	�
������ �	�	�����, ����-
�	�	����� � �������. �� ����	��� ��� ������ �	���
�� 
���	��� 
 �	��� �	�	����� �������� Di-Ae
���
������ � �
������, � ����	���� �	������ �����-
�	�����. 9��	�	���	 �	��� ������� �����	"�	��	
� 
�
���	 �

�	��	��� ������� ����
	���. (�� �	����
�� ��� — ����
	�� � ����	�� � Fe2+-NAT, ����� ��� ���
������ — � ���	���� Mg-NAT. 3��	�	���	 �

�	�������
�����	"���� ���"	 ���� ���	
��� �	�	��
 ��&��	
���
&��, � ���"	 
��	
��	���	 ������	 
	������!����

��	��� �� ���	

 &��������!��� ��
����������
� ���	�!��� 
�����. 4� 
�
���� ��������� �� ��, ���
�����, �� ������ ��� ��
����������
!, ����������
!
�� �	��
�������������� ���� �	��	� ������. <���
���	

 �������	������� � �
	������� � 
���	 ������

 �	����"	��, ��	 �� ����	�
� ���	�	��	 ����������
Cr-����
��� Mg-���	����.

9 ���	�!��� 
����� ���
����� ���	�
����� ���	


&��������!��� ��
���������� &��, � ����	���� Ca
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� Al (cpx, amf, pl), �������� 	
������ ���
��� ����

��	���� � ������� ����������� ������� (SiO2-��-
���������� ��
��) ��� ���
����� ������� (SiO2-��-
�������� ��
��). �
� �������� 
��� MgO � ��������

��	����� ����������� ���������� �� Si, Al, Na � K.
������������ ���, �� 	�
��� ����� 	�
��������
��
���
, ������� 	
������� Na-	�
������� (���
���)
� ��������� (�
��������).  ������ ��� ����
��������� ��
������ (	
������� �������������
��!� ��
����).

�� �������� � �
����� ������������� ���������
	
���������, 	
� ��!
������ ��������� ��������

��	����� �������� ���� ������� T-fO2 ��� ��������-

����� ������ (non-oxide field); � ����� �����������
������� Fe � Ti ������� � ����� ������,
NaCa-	�
������� � ���������, � ���� ����� 	
�
������� ��������.

"� �
��� �
������!���� 	�
�� #�$������ ������-
������ 	
������� ����������� ��� 
����� ��������
�����
���.  �� 	�
���� �! ��� fO2 ���������� �����
����
� QFM, ���� ��� ��� ��
���, � 	
�������
Mg-
���
�� (	��
��), ���������� ����� ��!
��� ��
�
���� ����� ����
��� NNO � HM. %���������
�����
����� $�
���� ��	�
��
��� 	
���� �
������!���� in
situ � �������� ������. &������ ��	 ������������
������ 	
�������� 	
� ��	�
��
�� 1260—950(900)oC
� P ≤ 2 kbar. �
����� �������� ���
���������� 
��-
	�����, ������� ����� �������� �������,
������������ 	
� 950(900)—700oC.

'���
������� 	
�!���� ���������!���� �����-
���� Cr-���	���� ���!���� �� �������������� ����!�!

Mg-
���
��, � ���� �� �, �� 	
����� PM ���� ����
� ������
� � ��
���� �����, � �� � ��������
�.
�
����� ���������!���� 	
�������� � 
�!�����
������
���� ���
���� ��
���� ����� ��������
�/��� 
��	������, ������������ ������� ���	�-
������, ����
�
�������� ����������� 	������
(plume) ������ �����. *� 	
����� ��!��� 	��������
��	�
��
� �������� ������������� �!��������
������
��� �����, ���
�� ���� �������� �������
�
�	�� ����������� 	����. �
����� ��� �!����������� �
	��������������� ��
���� ������ 	
����� �� 
�����
��	� 
�!���� ����!����� �������� �� �
���

�����
�!������ � 	�������� ��
���� +�
�	������
	����
��. 3����� 
�!���� ������!�� � ����!����
�������� 	
��	������ �!����������� ����� SCLM
(����������, 	��������������� ������
��� �����)
� ����������, 	���������� ���	�
��. �
����� PM
	����
����� 	
������� ��������!�� SGLM ���� ��
�����	��� ��
���
, 	���� ���
��� 	
������� ��
	�����
����� 	
����� FC [I FC 	
� P < 7(8) kbar, < 30
km; II FC � �������������� ������ 	
� P < 1(2) kbar, < 6
km]. :� 	�
��� ��	� [PM < 3(4) %] ��!������ ��

��	����, �����
�������� ���
�� ��!���� �
������-
!����, ������������ SiO2 	�
�� (�������� �$����).
�
� ������� ��	��� ��	�������� SCLM [PM < 5(6) %],
���
��, ��
����, ��������� ���� �� 	����
�����
�������������� 	
������� �
������ ��
���� �����,
��
�!��������� ��
�� 
��	�����, ���������� �
��-
��!���� (����������� �$����). &���
���� ����
��
���� 	
��������� �� ������� 70—80 ��.

��
������� ����� ����	
���
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