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Streszczenie. Bazalt z Góry Świętej Anny jest najdalej na wschód wysuniętym punktem
z dotychczas
poznanych bazaltów śląskich. Jego skład chemiczny
i własności technologiczne zbliżone są do bazaltów
występujących dalej na zachodzie kraju. Jego włas
ności technologiczne są zróżnicowane zależnie od
położenia w złożu? co należałoby wiązać z
różnym
stopniem wietrzenia skały. Bazalt ten może być wy
korzystany do produkcji leizn^ bazaltowej, grysów
szlachetnych oraz jako tłuczeń drogowy.

Bazalty występujące na Dolnym Śląsku są częścią wielkiej środ
kowoeuropejskiej prowincji bazaltowej wieku
trzeciorzędowe
go. Prowincja ta rozciąga się od Holandii i Renu, przez Sakso
nię Łużyce, po Śląsk Opolski. Są to ciemne zasadowe, zakrzepłe
lawy, silnie zróżnicowane, których wspólną cechą jest
niedo
miar krzemionki i duża ilość alkaliów a zwłaszcza sodu. Nazwa
bazalt wprowadzona dla tych skał ma raczej znaczenie
symbo
liczne i oparta jest na ich makroskopowym wyglądzie, bez uwz
ględnienia ich składu chemicznego i mineralnego. Stanowi
ona
określenie zbiorowe i oznacza raczej fację bazaltowych, zasa
dowych skał wulkanicznych.
W obszarze Dolnego Śląska formację bazaltową śledzi się
w
długim szeregu wystąpień. T. Wojno i Z. Pentlakowa (1946) opi
sali 152 miejsca występowania bazaltu na Śląsku. Z informacji
ustnej, którą udzielił mi Z. śliwa wynika, że wystąpień
tych
jest ponad trzysta.
Według K. Smulikowskiego (1960) bazalty dolnośląskie zbli
żone są pod względem składu chemicznego do bazaltów zachodnio
europejskich i czeskich. Brak w nich jednak ogniw najbardziej
kwaśnych i zasadowych,które są spotykane na terenach
Czecho
słowacji i Niemiec.
Bazalt na Górze Świętej Anny jest najdalej na wschód wy
suniętym punktem z dotychczas poznanych bazaltów śląskich. Li
teratura dotycząca tej intruzji jest skąpa. K. Rode (1934) opisuje badany bazalt pod względem jego budowy geologicznej,wy-
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różniąjąc w nim bazalt zwięzły oraz bazalt
zwietrzały.
M.
Scbwartzbach (1941) porównuje zastygłą intruzjję
bazaltową z
Góry Świętej Anny z czynnymi do dziś wulkanami włoskimi.
Wspomniana intruzja występuje w Górach Chełmskich. Są
to
niewielkie wzniesienia w powiecie Strzelce Opolskie, rozciąga
jące się od południowego wschodu na północy zachód. Najwyższym
z tych wzniesień, jest Góra Świętej Anny o wysokości 585 npm.Na
szczycie góry jest wioska o tej sąmej nazwie, w której w
od
słoniętym bazalcie czynny był łotn. Odsłonięcia wykonane w cza
sie robót górniczych ułatwiają dostęp do badanej skały.
Badany bazalt jest skałą o barwie ciemnoszarej, zbitą, mi
krokrystaliczną, o strukturze pełnokrystalicznej
porfirowej.
Wielkość prakryształów nie przekracza 3 mm, natomiast minera
łów w cielcie skalnym 0,2 mm. Prakryształy stanowią około 18%
masy skalnej. Minerały są w zasadzie równomiernie w skale roz
mieszczone, z tym, że w górnych poziomach
pokrywy stwierdza
się pewne zubożenie w prakryształy.
Intruzja na Górze Świętej anny ma charakter pokrywy o śred
nicy około 300 m2. Pokrywa ta zbudowana jest z pionowo ułożo
nych obok siebie słupów (fot. 1 ) o
pokroju
sześciobocznym,
względnie co występuje znacznie rzadziej trójkątnym (fot. 2 ),
Grubość słupów dochodzi do 20 cm. Tego rodzaju
budowa ogra
nicza już z góry przydatność gospodarczą tego bazaltu.
Może
on być wykorzystany tylko w formie drobnych elementów jak np.
jako kostka czy tłuczeń drogowy, do produkcji
grysów
szla
chetnych lub jako surowiec do produkcji tzw. leizny bazalto
wej. Wyklucza natomiast te dziedziny przemysłu
budowlanego,
gdzie wymagane są większe bloki skalne.
Bazalt intrudując na Górze Świętej Anny kontaktuje ze stro
ny południowowschodniej z wapieniami gorażdżańskimi,natomiast
z północno-zachodniej z piaskami cenomańskimi. Granica kontak
towo ma szerokość około 50 cm. Granica między bazaltem a pias
kowcami jest wąska wynosi około 5 cm. Na kontakcie bazaltu ze
skałami otaczającymi budowa słupowa zanika, a na jej
miejsce
pojawiają się drobne płytki ułożone równolegle
do kontaktu.
Grubość strefy zbudowanej z płytek wynosi około 30 cm.Poszcze
gólne słupy rozdzielone są od siebie szczelinami
kontrakcyj
nymi. Są one mniej wyraźne w wewnętrznych partiach
intruzji,
natomiast znacznie silniej występują w pobliżu kontaktów.
Skała w środkowych partiach intruzji jest przeważnie świe
ża. W górnych i peryferycznych partiach nastąpiło zwietrzenie
mechaniczno-fizyczne, które przejawia się zmianą barwy
skały
na jasnopopielatą oraz w formie słupowego rozpadania się ska
ły (fot. 3 i 4). Na tych drobnych ziarnach dostrzega się
już
produkty wietrzenia chemicznego. Jako końcowy wynik przeobra
żenia się bazaltu występują na Górze Świętej Anny iły montmorylonitowe.
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Pot. 1. Odsłonięoie bazaltu na Górze Świętej Anny. Bazalt wy
kształcony w formie pionowych słupów. Zdjęcie z natury

Fot. 2. Słupy bazaltowe wykształcone w formie trójkątnej z wi
doczną poprzeczną siecią spękań. Zdjęcie z natury

54

Lidia Chodyniecka

Fot. 3« Kulisto wietrzenie bazaltu. Przestrzenie między bazal
tem wypełnione są żyłkami minerałów wtórnych. Zdjęcie z natury

Fot. 4. Pierwsze stadium kulistego wietrzenia bazaltu'. Zdjęcie
z natury
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W wyniku badań mineralogicznych, przeprowadzonych w świetle
przechodzącym i odbitym, stwierdzono następujący skład
mine
ralny bazaltu: Augit - 57,6%, Nefelin - 14,5%, Oliwin - 12,0%,
Magnetyt - 9,8%, Apatyt - 1,8%, Kalcyt - 0,4%, Zeolity - 2,3%,
Wilgoć - 2,2%.
Badania chemiczne wykazały, że badana skała
jest
silnie
zasadowa, gdyś zawiera niewielkie ilości krzemionki,
stosun
kowo duśo sodu oraz wapnia. Przeciętny skład chemiczny bazal
tu przedstawia tabl. 1, (średnia z 10 analiz).
Tablica 1
Skład chemiczny bazaltu
Składniki
Si02
Ti02
ai 2°3

Pe2°3
PeO
MnO
MgO
CaO
Ha20

% wag.
59,34
2,70
13,40
7,09
5,79
0,08
11,84

-h 2o
+h 2o

11,17
3,23
0,85
0,43
2,00

so3
co2

0,25
0,26

P2°5
CuO
MO
OoO

0,98
0,14

x2o

V2°5
Cr2°3
Cl
Suma

0,07
0,01
0,02
0,28
śl.

99,93

Równowaś.
molek.
6582
334
1364
444
805
11
2936
1934
521

90
1351
31
59

70
170

92
8
21
189

17052

Parametry
Niggliego
si

95,6

ąl
alk
ę

17,7
6,9
222,5

li
k

52,9
0,1
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Zarówno skład chemiczny jak i mineralny
badanego bazaltu
jest dość jednolity, niezależnie od miejsca pobrania
próbki.
Nieznaczne zmiany w składzie chemicznym i mineralnym
zauważa
się na kontakcie bazaltu ze skałami otaczającymi, jak również
w przekroju pionowym intruzji. W kontakcie ze skałami otacza
jącymi bazalt wzbogaca się w kalcyt i minerały z grupy zeolitów oraz analcym. Tłumaczyć to można
częściowo
asymilacją
skał otaczających przez magmę bazaltową lub wzmożoną działal
nością hydrotermalną w tych częściach wylewu. Nie można wyklu
czyć również równoczesnego działania, obydwóch tych czynników.
Zmiany w pionowym profilu polegają na tym, że w górnych
parriach intruzji zwiększa się zawartość
glinokrzemianów sodu
(nefelinu) a zmniejsza się zawartość minerałów ciemnych. Można
to tłumac^rć zróżnicowaniem grawitacyjnym magmy.
Bazalty Dolnego Śląska od dawna były używane jako materiał
budowlany głównie do budowy dróg, jako kostka drogowa czy tłu
czeń. W ostatnich czasach znajdują one również
zastosowanie
jako surowiec do produkcji leizny bazaltowej. Jednym z
celów
przeprowadzonych badań było oznaczenie własności technologicz
nych bazaltu z Góry Świętej Anny dla celów przemysłowych.
Badania technologiczne wykonano na próbkach
pobranych
z
różnych punktów intruzji, celem uchwycenia ewentualnych zmian
występujących w pokrywie bazaltowej. Próby pobrano według na
stępującego schematu:
Próbka 1 - najniższy poziom intruzji.
Próbka 2 - środkowe części intruzji.
Próbka 3 - z górnych części intruzji.
Próbka 4 - kontakt bazaltu z wapieniami.
Próbka 5 - części peryferyczne intruzji.
Oznaczono następujące własności bazaltu: Porowatość względ
ną, ciężar właściwy, ciężar objętościowy, nasiąkliwość tempe
raturę topnienia, aj punkt mięknięcia, b) punkt topnienia wy
trzymałość na zgniatanie, a) próby suchej, b) próby mokrej.Od
porność na zmiatanie oznaczono na tarczy Boehmego.
Porowatość względną obliczono stosując normy
PN/B-4100.
Wyniki porowatości względnej przedstawia tabl. 2.
Z tabl. 2 wynika, że porowatość bazaltu waha się
znacznie
zależnie od miejsca występowania próbki w łomie.
Najsilniej
porowatą okazała się próbka pochodząca z górnych części pokry
wy bazaltowej.
Ciężar właściwy obliczono według normy PN-53/B-4100, przed
stawiono w tabl. 3 *
Zmiany w ciężarze właściwym są nieznaczne. Najmniejszy cię
żar właściwy wykazuje próbka pochodząca z kontaktów
intruzji
ze skałami otaczającymi, największy natomiast próbka
z naj
niższych partii łomu. Zmiany w ciężarze właściwym można
wią
zać z dyferencjacją grawitacyjną występującą w intruzji.
Oznaczeń ciężaru objętościowego dokonano stosując
normę
FN-53/B-04100. Przedstawia je tabl. 4.
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Tablica 2
Porowatość względna bazaltu
Próbka

1

2

3

4

od
do

2 ,92%

0-y45%

4,12%

1,70

1,75

3,85

0,69%
1,65

5
1,34%
2,08

Tablica 3
Ciężar właściwy bazaltu
Próbka

1

g/cn^

3,130

2
3,108

4

5

5

3,150

3,091

3,119

Tablica 4
Ciężar objętościowy bazaltu
Próbka

1

od

2,942 g/c«2

do

3,030

2

3

4

3,090
2,950

3,025
3,010

3,088
3,060

5
3,065
3,020

Tablica 5
Nasiąkliwość bazaltu
Próbka

1

2

3

4

od
do

0,99%
0,56

0,14
0,58

1,36
1,28

0,22
0,54

5
0,44
0,69
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Wahania ciężaru objętościowego są niewielkie w poszczegól
nych próbkach wynoszą one od 2,942 do 3,090 g/cm2.
Nasiąkliwość skały oznaczono na podstawie normy PN/B-04001.
Wyniki podano w tabl. 5*
Z tabl. 3 wynika, że największą nasiąkliwość wykazuje prób
ka pochodząca z górnych partii intruzji. Próbka ta również wy
kazuje największą porowatość.
Badając bazalt na o'dporność względną na ścieranie na tarczy
Boehmego otrzymano wyniki przytoczone w tabl. 6«
Tablica 6
Odporność względna bazaltu na ścieranie

1

CM
a
0

0,3

í0

Próbka

2

3

0,25

0,5

4

5

0,4

0,3

Odporność na ścieranie jest niższa niż innych bazaltów wy
stępujących na Dolnym Śląsku, gdyż jak to wynika z badań
It.
Kamieńskiego,(1948, 19577 średnia z 9 złóż tych skał
wynosi
0,06-0,17 cm?/cm2.
Wytrzymałość na ściskanie oznaczono oddzielnie dla
próby
suchej oraz dla próbki mokrej. Wyniki tych badań
przedstawia
tabl. 7.
Tablica 7
Wytrzymałość bazaltu na ściskanie
Próbka

1

p. sucha
p. mokra

2500 kg/cm2
2240

2
2430
2340

3
2140
2070

4
2340
2300

5

2310
2290

Podane wyniki zbliżone są do wyników podanych przez U. Ka
mieńskiego (1957) ślą bazaltów Dolnego Śląska, które
wynoszą
od 800 do 3825 kg/cm*.
Dla bazaltu z Góry Świętej Anny wyznaczono również tempera
turę mięknięcia oraz temperaturę topnienia. Wyniki
przedsta
wione są w tabl. 8.
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Tablica 8
Temperatura mięknięcia i topnienia bazaltu
Próbka

1

2

3

4

t. mięknięcia
t. topnienia

1110°
1130

1040°
1070

1100

1100
1120

1130

5
1060
1100

Z przytoczonych danych wynika, że bazalt z Góry Świętej An
ny wykazuje znaczne- odchylenia w własnościach technologicznych
zależnie od miejsca pobrania próbki. Zmienność ta prawdopodob
nie uzależniona jest od procesów hydrotermalnych jakie
prze
biegały po wypływie lawyr jak również i od późniejszego
wie
trzenia fizyczno-mechanicznego. Dotyczy to zarówno temperatur
topnienia, które wahają się w granicach 1070°-113Ó°, jak i od
porności na.ściskanie, która w próbie suchej wynosi
2140-2500 kg/cm2 , w mokrej natomiast 2070-2480 kg/cm2.
Również
znaczne różnice uwidaczniają się w pomiarach ciężarów właści
wych, objętościowych, nasiąkliwości, porowatości jak i odpor
ności na ścieranie.
Pod względem wytrzymałości na zgniatanie bazalt ten
odpo
wiadałby wielu innym skałom wylewnym np. porfirom, melafirom,
diabazom lub andezytom. Jego ścieralność jest większa niż ba
zaltów pochodzących z innych miejscowości Dolnego Śląska. Hoże
on być stosowany jako materiał drogowy, do produkcji
grysów
szlachetnych lub jako tłuczeń drogowy, w mniejszym stopniu na
tomiast, ze względu na dużą ścieralność, jako kostka drogowa.
Badany bazalt charakteryzuje się niską temperaturą
mięk
nięcia i topienia. Wynika to z jego składu chemicznego, (tabl.
l),gdyż zawiera on znaczną ilość sodu i żelaza, które
speł
niają rolę topników. Własności te predysponują ten bazalt
do
wykorzystania go jako surowca do produkcji leizny bazaltowej.
Leizna bazaltowa ma duże znaczenie przemysłowe i jak słusznie
nazwała ją Z. Pentlakowa (1956) jest "tworzywem przyszłości".
Jej wytrzymałość na ściskanie jest wyższa od wytrzymałości ba
zaltu surowego. Ścieralność ma z reguły mniejszą
od bazaltu
surowego i najlepszej stali. Jej porowatość jest równa
zeru.
Ciężar właściwy jest mniejszy od ciężaru właściwego
żeliwa.
Cechuje się odpornością na działanie kwasów i wietrzenie che
miczne. Ma znaczną wytrzymałość na przebicie . prądem
elek
trycznym. Odlewy z leizny dadzą się toczyć i szlifować.
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BasajtbT c ropu c b . Ahhh H B j a e t c a HandoJiee BHSBBHyruM Ha b o c to k
h ju k to m H3
Bcex HBBeCTHHX SO CHX nop (5a3aSBTOB. Ero XHMHHeCKHft COCTSB K TeXHOJOnrceCKHe
CBoficTBa noxoxa Ha <3asajn.TH, BHCTynasnme Ha sanase CTpaHH. 3 th CBoftciBa pasHHe B 38BHCHM0CTH OT HX SaJTeraHHH B UeCTOpOXSeHHH, HTO HeoOXOSHMO
CBHSHBSTB
c pa3Hofi
BHBeTpHBaHxn no p o s h . 3 t o t OaaasBT MoxeT (5htb Hcnojn>30BaHK*
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cTenenuo

THE TECHNOLOGICAL PROPEETIES
THE BASALTS FROM ST. ANN’S MOUTAIN

Summary
Bazalt from the St. Ann’s Moutain comes from the
nost
eas
twards lying in Silesia known as the acurce of
basalts. Its
chemical composition and its technological properties are si
milar de those af basalts appecring in the west of the
coun
try. Its technological properties are
differentiated depen
ding on position in the deposit, it wight have some
connectins with the different degree of cliffs weathering. The
ba
salt can be used as arau material for basalt alloys, building
grits and as a road-metal.

