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SKŁAD CHEMICZNY SKORUPY ZIEMSKIEJ

Na 3%

Fe 5%

Al 8%

Si 28%

K 3%

Mg 2% inne pierwiastki 2%

Ca 4%

O 45%

„WIELKA ÓSEMKA”



- pierwiastek lub związek chemiczny

- o stałym stanie skupienia i 
uporządkowanej budowie 
wewnętrznej

- powstały w sposób naturalny (bez ingerencji 
człowieka) w wyniku procesów 
geologicznych lub kosmologicznych

MINERAŁMINERAŁ



MINERALOID: naturalna substancja niespełniająca definicji 
minerału, ale będąca przedmiotem zainteresowania 
geologów, np.: bursztyn, opal, obsydian, węgiel



ziarna mineralne kryształ

CIAŁO KRYSTALICZNE, KRYSZTAŁ



MINERAŁ SKAŁOTWÓRCZY: minerał odgrywający 
znaczącą rolę w budowie skał (skorupy ziemskiej)

Procentowy udział głównych grup 
minerałów w budowie skorupy 

ziemskiej

12 12 11

39

5 5 4,6 3 8,4
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Klasyfikacja krystalochemiczna minerałów

• PIERWIASTKI RODZIME
• SIARCZKI
• HALOGENKI
• TLENKI I WODOROTLENKI
• WĘGLANY
• FOSFORANY
• KRZEMIANY I GLINOKRZEMIANY
• ZWIĄZKI ORGANICZNE (mineraloidy)



PIERWIASTKI RODZIME
Naturalnie występujące pierwiastki i ich mieszaniny (stopy)

Siarka rodzima S

Grafit C Diament C

Złoto rodzime Au

POLIMORFIZM – ta sama substancja chemiczna posiada zdolność

tworzenia dwóch lub więcej minerałów różniących się strukturą (budową

wewnętrzną) i własnościami fizycznymi





SIARCZKI
Beztlenowe związki metali z siarką S2- (siarczki)

Piryt FeS2 Markasyt FeS2

Chalkopiryt
CuFeS2

Galena PbS Sfaleryt ZnS



HALOGENKI
beztlenowe związki Cl, Br, J, F

Halit NaCl Fluoryt CaF2



TLENKI I WODOROTLENKI
Związki z tlenem O2- i grupą hydroksylową OH-

Hematyt Fe2O3 Magnetyt Fe3O4

Korund Al2O3



TLENKI I WODOROTLENKI
Związki z tlenem O2- i/lub grupą hydroksylową OH-

Goethyt FeOOH

Lód H2O Tlenki Mn



Aragonit CaCO3Kalcyt CaCO3

Magnezyt MgCO3
Syderyt FeCO3

Dolomit CaMg[CO3]2

WĘGLANY
Związki z CO3

2-



SIARCZANY
Związki z SO4

2-

Baryt BaSO4 Gips CaSO4•2H2O

Anhydryt CaSO4



FOSFORANY
Związki z PO4

3-

Apatyt Ca5F[PO4]3



KRZEMIANY I GLINOKRZEMIANY







KRZEMIANY I GLINOKRZEMIANY

SiO2 (minerały krzemionki)

Kwarc SiO2
odm. kryształ górski

Chalcedon SiO2
odm. agat

Opal SiO2•nH2O



Warstewki chalcedonu w agacie – zdjęcie spod mikroskopu polaryzacyjnego



KRZEMIANY I GLINOKRZEMIANY

Oliwiny (Mg, Fe)2[SiO4]

Forsteryt Mg2[SiO4]

Fajalit Fe2[SiO4]



KRZEMIANY I GLINOKRZEMIANY

Mikroklin K[AlSi3O8]

Skalenie potasowe

Ortoklaz K[AlSi3O8]



KRZEMIANY I GLINOKRZEMIANY

Skalenie sodowo-wapniowe: plagioklazy

Albit Na[AlSi3O8] Anortyt Ca[Al2Si2O8]



UKŁADY KRYSTALOGRAFICZNE

Najmniejszym elementem sieci przestrzennej jest KOMÓRKA 

ELEMENTARNA.



UKŁADY KRYSTALOGRAFICZNE

Kryształy o jednakowym typie komórki elementarnej należą do jednego 

UKŁADU KRYSTALOGRAFICZNEGO.

Y(b)

X(a)

Z(c)

b
a

c 


Parametry komórki 

elementarnej:

a, b, c

, , 



UKŁADY KRYSTALOGRAFICZNE

regularny
tetragonalny

rombowy

jednoskośny

trójskośny

heksagonalny
trygonalny

KĄTY MIĘDZY OSIAMI            JEDNOSTKI OSIOWE



UKŁADY KRYSTALOGRAFICZNE



ELEMENTY SYMETRII

L

P

C

oś symetrii                   L

płaszczyzna symetrii    P

środek symetrii C



ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

• Przezroczystość
• Rysa
• Barwa

• Połysk

• Twardość
• Łupliwość
• Przełam

• Wykształcenie i pokrój

• Postać skupienia
• Ciężar właściwy

• Cechy szczególne



ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

• Przezroczystość

przezroczysty półprzezroczysty 
- przeświecający

nieprzezroczysty



ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

• Rysa – barwa sproszkowanego minerału



ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

 Minerały zabarwione: wykazują barwę (efekt 

domieszek, wrostków innych minerałów, etc.), ale rysa 

biała (jasnoszara) 

 Minerały barwne: posiadają, właściwą dla siebie barwę

oraz barwną rysę

 Minerały bezbarwne: brak barwy, rysa biała 

(jasnoszara)

• Barwa



ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

• Połysk – zdolność odbijania światła

Piryt FeS2

metaliczny szklisty

Kwarc SiO2

matowy

min. ilaste



ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

Diament C

diamentowy tłusty

Kwarc SiO2

Rzadko spotykane:

jedwabisty
perłowy



TWARDOŚĆ – odporność na zarysowania

SKALA MOHSA

1. TALK Mg3[(OH)2/Si4O10]
2. GIPS CaSO42H2O
3. KALCYT CaCO3

4. FLUORYT CaF2

5. APATYT Ca5[(F)/(PO4)3]
6. ORTOKLAZ K[AlSi3O8]
7. KWARC SiO2

8. TOPAZ Al2[(F,OH)2/SiO4]
9. KORUND Al2O3

10. DIAMENT C
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ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW





SKALA MOHSA

1. TALK
2. GIPS
3. KALCYT
4. FLUORYT
5. APATYT
6.ORTOKLAZ
7. KWARC
8. TOPAZ
9. KORUND
10. DIAMENT
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uderzone 
młotkiem 

krzeszą iskry
tną szkło

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

dają się
zarysować

paznokciem

dają się
zarysować
miedzianą

monetą

rysują szkło

dają się
zarysować

ostrzem 
stalowym



ŁUPLIWOŚĆ – zdolność kryształów do dzielenia się wzdłuż gładkich 
powierzchni (płaszczyzn łupliwości) pod wpływem nacisku lub 
uderzenia

PRZEŁAM – brak łupliwości – przy rozbiciu kryształ dzieli się wzdłuż
przypadkowych, nierównych powierzchni

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW



1) ŁUPLIWOŚĆ TRÓJKIERUNKOWA
galena, kalcyt, halit

2) ŁUPLIWOŚĆ DWUKIERUNKOWA 
skalenie, amfibole, pirokseny

3) ŁUPLIWOŚĆ JENOKIERUNKOWA
muskowit, biotyt

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

muskowit galena kalcyt



1) ŁUPLIWOŚĆ DOSKONAŁA
2) ŁUPLIWOŚĆ DOKŁADNA 
3) ŁUPLIWOŚĆ WYRAŹNA
4) ŁUPLIWOŚĆ NIEWYRAŹNA

BRAK ŁUPLIWOŚCI = PRZEŁAM

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW



ŁUPLIWOŚĆ DOSKONAŁA ŁUPLIWOŚĆ DOKŁADNA

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW



PRZEŁAM – brak łupliwości – przy rozbiciu kryształ dzieli się wzdłuż
przypadkowych, nierównych powierzchni

1) PRZEŁAM MUSZLOWY 2) PRZEŁAM NIERÓWNY
3) PRZEŁAM ZIEMISTY

OPAL - PRZEŁAM MUSZLOWY CHALCEDON - PRZEŁAM 
NIERÓWNY

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW



WYKSZTAŁCENIE – stopień w jakim minerał utworzył własny kryształ

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

AUTOMORFICZNE (EUHEDRALNE) – własnopostaciowe, 
ograniczone prawidłowymi ściankami

SUBAUTOMORFICZNE (SUBHEDRALNE) - niemal 
własnopostaciowe, częściowo ograniczone prawidłowymi 
ściankami

KSENOMORFICZNE (ANHEDRALNE) - nie wykazują ścianek 
kryształów



WYKSZTAŁCENIE – stopień w jakim minerał utworzył własny kryształ

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

subautomorficzne

automorficzne

ksenomorficzne



Formy wypełnienia pustych przestrzeni w skale przez minerały

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

GEODASZCZELINA SKALNA DRUZA

SEKRECJE



POKRÓJ – ogólny kształt kryształu

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

izometryczny SŁUPKOWY 
(krótko-, 

długosłupowy)

PRĘCIKOWY IGIEŁKOWY WŁÓKNISTY

wydłużony

ŁUSECZKOWYBLASZKOWY

GRUBOTABLICZKOWY
 TABLICZKOWY
 PŁYTKOWY

spłaszczony



POKRÓJ – ogólny kształt kryształu

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

izometryczny

magnetyt

piryt

granat



POKRÓJ – ogólny kształt kryształu

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

wydłużony

amfibole

kwarc

serpentyny



POKRÓJ – ogólny kształt kryształu

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

spłaszczony

muskowit

talkbaryt



POSTAĆ SKUPIENIA – ogólny wygląd zbiorowiska kryształów tego 
samego minerału

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

ZIARNISTE SŁUPKOWE PRĘCIKOWE IGIEŁKOWE

WŁÓKNISTE TABLICZKOWE BLASZKOWE ŁUSECZKOWE



POSTAĆ SKUPIENIA – ogólny wygląd zbiorowiska kryształów tego 
samego minerału

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

DENDRYT
związki Mn i Fe

NACIEKOWE NALOT, NASKORUPIENIE

SZCZOTKA 
KRYSTALICZNA

NERKOWE, GRONIASTE







 CIĘŻAR WŁAŚCIWY [g/cm3]
lód: 0.92
woda: 1.00
halit: 2.18
kwarc: 2.65
baryt: 4,5
galena 7,5
Au do 19,3
Pt do 21,4

< 3 g/cm3 – większość minerałów
> 3 g/cm3 – tzw. minerały ciężkie (galena, baryt)

złoto: 16-19.3 g/cm3

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW



Inne cechy, np:
 smak
 zapach
 własności magnetyczne
 reakcja z HCl
 efekty barwne (iryzacja)
 itp

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW



 SMAK np. słony (halit), gorzki sylwin (KCl), karnalit 
(KCl·MgCl2·6H2O)

 ZAPACH – krzemionka po uderzeniu młotkiem

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW



 WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE – magnetyt, pirotyn

 REAKCJA Z HCl – kalcyt

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW



 DWÓJŁOMNOŚĆ – kalcyt
ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

 OPALIZACJA – opal 
szlachetny

 IRYZACJA 
(LABRADORYZACJA) –
labrador



skała – zespół minerałów bądź
wielu osobników jednego 
minerału, powstały w sposób 
naturalny

ze względu na genezę wyróżniamy: 
s. magmowe, osadowe i 
metamorficzne



min. główne – przeważają ilościowo i decydują o typie 
skały.

min. poboczne – powszechnie występują w prawie we 
wszystkich typach skał ale w małej ilości, nie służą do 
klasyfikacji skały.

min. akcesoryczne (dodatkowe) – pojawiają się tylko w 
niektórych typach skał zazwyczaj w niewielkich 
ilościach. Lokalnie mogą tworzyć większe 
nagromadzenia i wówczas uwzględnia się ich 
obecność w nazwie skały.

Udział minerałów w skale



MINERAŁY SKAŁOTWÓRCZE –

SKASKAŁŁY MAGMOWEY MAGMOWE



KWARC SiO2
 GRUPA W KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ

krzemiany i glinokrzemiany (minerały krzemionki)
 NAJWAŻNIEJSZE ODMIANY POLIMORFICZNE

kwarc  (> 573 oC) wysokotemperaturowy
kwarc  (< 573 oC) niskotemperaturowy

 BARWA bezbarwny, różnie zabarwiony
 RYSA biała
 PRZEROCZYSTOŚĆ: przezroczysty, przeświecający
 POKRÓJ kwarc  - krótkosłupowy, izometryczny, nieregularny

kwarc  - długosłupowy
 POŁYSK na ścianach słupa szklisty, na pow. przełamu tłusty
 TWARDOŚĆ 7
 ŁUPLIWOŚĆ brak
 PRZEŁAM muszlowy
 INNE poprzeczne prążkowanie na ścianach słupa



KWARC SiOKWARC SiO22

kryształ górski
kwarc mleczny
kwarc dymny
morion
ametyst
cytryn
prasiolit
kwarc różowy



KWARC SiO2

www.crystalsandjewelry.com www.rockhounds.comwww.cs.cmu.edu

kryształ górski

ametyst

kwarc
dymny



SKALENIE
 GRUPA W KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ

krzemiany i glinokrzemiany
 NAJWAŻNIEJSZE ODMIANY

ortoklaz (Or) K[AlSi3O8]
albit (Ab) Na[AlSi3O8]
anortyt (An) Ca[Al2Si2O8]

PLAGIOKLAZY (Na-Ca) – ciągły szereg 
mieszanin izomorficznych
SKALENIE ALKALICZNE (K-Na) – nieciągły 
szereg



SKALENIE POTASOWE K[AlSi3O8]
 GRUPA W KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ

krzemiany i glinokrzemiany
 NAJWAŻNIEJSZE ODMIANY POLIMORFICZNE

ortoklaz (Or) 
mikroklin
sanidyn

 BARWA bezbarwny, biały, różowy, czerwonawy, brunatny, 
seledynowy, zielony (amazonit), kamień księżycowy

 RYSA biała
 PRZEROCZYSTOŚĆ: przeświecający, nieprzezroczysty
 POKRÓJ grubotabliczkowy
 POŁYSK szklisty, perłowy
 TWARDOŚĆ 6
 ŁUPLIWOŚĆ dwukierunkowa pod kątem 90o

 PRZEŁAM muszlowy, ziarnisty



www.uwm.edu

ortoklaz

kamień księżycowy

ortoklaz

SKALENIE POTASOWE K[AlSi3O8]



SKALENIE POTASOWE K[AlSi3O8]
mikroklin

www.nysam.org shop.bimitron.com www.msstate.edu

amazonit



PLAGIOKLAZY

 GRUPA W KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ
krzemiany i glinokrzemiany

 SKRAJNE CZŁONY SZEREGU IZOMORFICZNEGO
albit (plagioklaz Na) Na[AlSi3O8]
anortyt (plagioklaz Ca) Ca[Al2Si2O8]

 BARWA bezbarwny, biały, zielonkawy
 RYSA biała
 PRZEROCZYSTOŚĆ: przeświecający, nieprzezroczysty
 POKRÓJ grubotabliczkowy
 POŁYSK szklisty, perłowy
 TWARDOŚĆ 6
 ŁUPLIWOŚĆ dwukierunkowa pod kątem 90o

 PRZEŁAM ziarnisty, zbity



Skalenie – skalenie sodowo-wapniowe = 
plagioklazy (Na,Ca)[Al(Al,Si)Si2O8]

AlbitAlbit Na[AlSiNa[AlSi33OO88]]
OligoklazOligoklaz
AndezynAndezyn
Labrador Labrador 
BytownitBytownit
AnortytAnortyt Ca[AlCa[Al22SiSi22OO88]]

szereg izomorficzny



plagioklaz

www.mii.org www.pitt.edu

plagioklaz

PLAGIOKLAZY

albit



Labrador



ŁYSZCZYKI (MIKI)

 GRUPA W KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ
krzemiany i glinokrzemiany

 NAJWAŻNIEJSZE ODMIANY
muskowit (jasny) glinokrzemian K, Al zaw. grupę OH
biotyt (ciemny) glinokrzemian K, Mg, Fe zaw. grupę OH

 BARWA srebrzystobiała, żółtawa (muskowit)
czarna, brunatnawa, zielonkawa (biotyt)

 PRZEROCZYSTOŚĆ: przezroczysty, przeświecający
 POKRÓJ płytkowy, blaszkowy, łuskowy
 POŁYSK szklisty, perłowy
 TWARDOŚĆ 2 – 3 
 ŁUPLIWOŚĆ jednokierunkowa doskonała



www.cropsoil.uga.edu www.utexas.edu www.uwm.edu earthnet-geonet.ca

ŁYSZCZYKI (MIKI)

muskowit

muskowit

biotyt

biotyt



AMFIBOLE 
krzemiany i glinokrzemiany
glinokrzemiany Ca, Na, K, Mg, Fe i Al zaw. grupę OH (hbl)

 GRUPA W KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ
krzemiany i glinokrzemiany

 PRZYKŁADY hornblenda 
 BARWA czarna, zielonkawa
 RYSA brunatna, zielona
 PRZEROCZYSTOŚĆ: przeświecający
 POKRÓJ słupowy, długosłupowy
 POŁYSK szklisty, zwyczajny
 TWARDOŚĆ 5 – 6 
 ŁUPLIWOŚĆ doskonała dwukierunkowa, równoległa do ścian słupa



www.iun.edu z.about.com

AMFIBOLE 
uwodnione krzemiany i glinokrzemiany Na, Ca, Mg i Fe

hornblenda

hornblenda w skale



PIROKSENY 
krzemiany i glinokrzemiany
krzemiany Ca, Mg i Fe (augit)

 GRUPA W KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ
krzemiany i glinokrzemiany

 PRZYKŁADY augit
 BARWA czarna z zielonkawym odcieniem, brunatna
 RYSA szarozielona
 PRZEROCZYSTOŚĆ: przeświecający
 POKRÓJ słupowy, krótkosłupowy
 POŁYSK szklisty, zwyczajny
 TWARDOŚĆ 5,5 – 7 
 ŁUPLIWOŚĆ doskonała dwukierunkowa, równoległa do ścian słupa



www.mineraltown.commembers.aol.com

piroksenaugit

csmres.jmu.edu

piroksen

www.mtholyoke.edu

PIROKSENY 
krzemiany i glinokrzemiany Na, Ca, Mg i Fe

augit



OLIWINY 
krzemiany Mg i Fe

 GRUPA W KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ
krzemiany i glinokrzemiany

 SKRAJNE CZŁONY SZEREGU IZOMORFICZNEGO 
forsteryt Mg2[SiO4]
fajalit Fe2[SiO4]

 BARWA oliwkowozielona
 RYSA biała
 PRZEROCZYSTOŚĆ: przezroczysty, przeświecający
 POKRÓJ izometryczny, grubotabliczkowy, krótkosłupowy
 POŁYSK szklisty, tłusty
 TWARDOŚĆ 6,5 – 7 
 ŁUPLIWOŚĆ słaba, niedostrzegalna makroskopowo
 PRZEŁAM muszlowy



www.mineraltown.com z.about.com skywalker.cochise.edu

OLIWINY 
krzemiany Mg i Fe

bomba oliwinowa



MINERAŁY POBOCZNE I 
AKCESORYCZNE



GRANATY: izometryczne o różnych barwach



Granaty A3
2+B2

3+[SiO4]3
A=Fe2+, Mg, Mn, Ca  B= Al, Fe3+, Cr3+, V3+, Ti3+, Zr

muszlowyniewyraźna6,5-7,5izometrycznyCzerwony, czarny, 
brunatny, żółtawy 
zielony

granaty

Cechy 
szczególne

rysaprzełamłupliwośćtwardośćpokrójBarwa/zabarwienie

hessonit

pirop

andradyt

grossular



TURMALINY: długie, czarne, prążkowane słupki 



Turmalin XY9(OH,F)4[B3Si6O27]

prążkowaniebrak7długosłupowyczarny, brunatny, 
żółty, zielony, 
niebieski, 
czerwony, 
bezbarwny

turmalin

Cechy 
szczególne

rysaprzełamłupliwośćtwardośćpokrójBarwa/zabarwienie



APATYT: słupki, często zielonkawe
MAGNETYT: układ regularny, magnetyczny
HEMATYT: brunatnoczerwona rysa
PIRYT: FeS2 pokrój kostkowy, rysa czarna
MARKASYT: FeS2, wydłużony, rysa czarna 
GALENA: ołowianoszara, rysa czarna, tw. 2,5, ciężar 
właściwy ~7,5 g/cm3

FLUORYT: izometryczny, przezroczysty, tw. 4
KALCYT: CaCO3 „burzy” z HCl
BARYT: ciężar właściwy 4,5 g/cm3

CHALCEDON: skrytokrystaliczna krzemionka SiO2
OPAL: bezpostaciowa krzemionka SiO2nH2O



CHALCEDON: skrytokrystaliczna krzemionka SiO2

agat, jaspis, sard, karneol, chryzopraz, praz, onyks, 
heliotrop

OPAL: bezpostaciowa krzemionka SiO2nH2O

opal mleczny, opal szlachetny, chryzoopal, prazoopal, 
hialit



KRYSTALIZACJA MAGMY



• Magma – gorący stop powstały w sposób 
naturalny w wyniku przetopienia skał skorupy 
lub górnego płaszcza. Składa się ze 
zmiennych proporcji:
– fazy stałej - kryształy,
– ciekłej - stop,
– gazowej – H2O (para wodna), N, O, CO2, CO, 

SO2, H2S, H2, HCl, SO4, NH3

• Lawa – magma zastygła na powierzchni 
Ziemi



Magmy można podzielić:

• Ze względu na zawartość SiO2:  
(1) kwaśne: > 65 % SiO2

(2) obojętne 65 – 53 % SiO2

(3) zasadowe 53 – 40 % SiO2

(4) ultrazasadowe < 45 – 40 % SiO2



PLUTONIZM – ogół procesów prowadzących do powstawania 
magmy oraz głębinowych skał magmowych.

INTRUZJA MAGMOWA
(1) proces wdarcia się magmy w starsze, już istniejące skały 

skorupy ziemskiej; 
(2) ciało magmowe powstałe na skutek intruzji, zbudowane z 

głębinowych skał magmowych.

ŻYŁA MAGMOWA – niewielka intruzja magmowa, 
odznaczająca się zazwyczaj formą płytową o miąższości od 
milimetrów do kilkudziesięciu metrów. Ze względu na stosunek do 
skał otaczających w. dajki i sille.



Ze względu na stosunek przestrzenny do otaczających 
skał:  

(1) intruzja niezgodna (batolit, dajka)

(2) intruzja zgodna (lakkolit,sill)



KSENOLIT 







Kilauea Iki

Etna

Erupcja eksplozywna –
wydobywają się materiały piroklastyczne i produkty 
lotne, ma to zazwyczaj gwałtowny charakter 

ERUPCJA –
wydobywanie się z wulkanu na 
powierzchnię Ziemi lub do atmosfery 
materiału wulkanicznego

Efuzja (erupcja wylewna) –
Wylew lawy o małej lepkości 
(zasadowej), prowadzący do 
powstania pokryw 
i potoków lawowych.



PROCESY ZACHODZĄCE W 
MAGMIE



Etapy krystalizacji magmy

ETAP MAGMOWY WŁAŚCIWY T 1800-700oC

ETAP PEGMATYTOWY T 700-400oC

ETAP PNEUMATOLITYCZNY T 600-400oC

ETAP HYDROTERMALNY T 400-100oC
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Etap pegmatytowy
Stop po krystalizacji ma mniejszą objętość
niż magma - skała pęka. W powstałe 
szczeliny dostają się tzw. stopy 
resztkowe, z których krystalizują
pegmatyty.

PEGMATYT – żyłowa skała, gniazdowa,
grubokrystaliczna, najczęściej  z 
pismowymi przerostami kwarcu i skalenia, 
powstała z resztkowych, roztworów 
pomagmowych. Zbudowana jest głównie  z 
takich samych minerałów, jak jej skała 
macierzysta. Może gromadzić egzotyczne 
minerały jako minerały poboczne i 
akcesoryczne.



Etap hydrotermalny
Procesy hydrotermalne: zachodzą pod 
wpływem cyrkulacji w skałach gorących 
roztworów hydrotermalnych (głównie 
skroplonej pary wodnej).

Prowadzą do przeobrażeń w otoczeniu intruzji a 
także do krystalizacji różnych minerałów w 
pustkach i szczelinach skalnych (np. kwarc 
niskotemperaturowy, siarczki, fluoryt, kalcyt, 
baryt).



STRUKTURA I TEKSTURA



Struktury skał magmowych

Struktura – sposób wykształcenia 
składników skały:

- stopień krystaliczności
- wielkość i kształt kryształów
- wzajemne relacje miedzy składnikami





• Stopień
krystaliczności

krystaliczna

półszklista

szklista



Wielkość i kształt kryształów

Jawnokrystaliczna Afanitowa

granit ryolit



Równokrystaliczna

Nierównokrystaliczna

fenokryształy
tło skalne -
afanitowe tło skalne

jawnokrystaliczne

Porfirowa Porfirowata



Tekstura skał magmowych

Tekstura – sposób ułożenia i 
rozmieszczenia składników w skale

- uporządkowanie składników
- stopień wypełnienia przestrzeni przez 

składniki skały





Uporządkowanie

Tekstura bezładna Tekstura kierunkowe



Uporządkowanie

Tekstura kierunkowa - fluidalna



Stopień wypełnienia
przestrzeni

Tekstura masywna

Tekstura porowata: 
miarolityczna
pęcherzykowata
gąbczasta



tekstura masywna, bezładna
tekstura masywna, kierunkowa



tekstura porowata, kierunkowa-fluidalna



tekstura porowata, bezładna



migdałowcowa, bezładna (bazalt)



Andezyt o strukturze porfirowej,
Teksturze masywnej i bezładnej

Bazalt o strukturze afanitowej
teksturze bezładnej, migdałowcowej



STRUKTURA PISMOWA



STRUKTURA OFITOWA







Ryolit Dacyt Andezyt Bazalt
Granit Granodioryt Dioryt Gabro Perydotyt Perydotyt
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ULTRAMAFITY





TAS - Total Alkali Silica



Magmy można podzielić:

• Ze względu na zawartość SiO2:  
(1) kwaśne: > 65 % SiO2

(2) obojętne (pośrednie, przejściowe): 65 – 53 % SiO2

(3) zasadowe (bazyty): 53 – 40 % SiO2

(4) ultrazasadowe (ultrabazyty): < 45 – 40 % SiO2





MELAFIR – ciemne skały wylewne o składzie 
andezytoidów lub bazaltoidów, odznaczające się
teksturą migdałowcową i strukturą porfirową. W 
pęcherzykach pogazowych często występuje agat, 
ametyst, kalcyt, baryt, chloryty, zeolity i in.

Niektóre tradycyjne nazwy skał magmowych



SKAŁY ŻYŁOWE – skały hipabisalne bądź subwulkaniczne, przyjmujące 
formę żył magmowych. Mają struktury pełnokrystaliczne, grubo-, 
średnio- lub drobnokrystaliczne, afanitowe lub niekiedy porfirowe oraz 
tekstury: masywne lub porowate, bezładne lub kierunkowe. 
Genetycznie są powiązane z intruzjami magmowymi.

PEGMATYTY – bardzo grubokrystaliczna skała magmowa

APLIT – drobnokrystaliczna skała o składzie granitoidów

DIABAZ – drobno- lub średniokrystaliczna skała żyłowa o składzie 
gabroidów; przejściowa między bazaltem a gabrem

Skały żyłowe


