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PLUTONIZM
Plutonizm to ogó³ procesów polegaj¹cych na
tworzeniu,
przemieszczaniu i zastyganiu magmy w obrêbie skorupy ziemskiej
i górnego p³aszcza. Magma, która dociera do powierzchni Ziemi daje
pocz¹tek zjawiskom wulkanicznym, jednak wiêkszoœæ magmy nie
wydostaje siê na zewn¹trz i na skutek powolnego sch³adzania zastyga w
g³êbi Ziemi. Powsta³e w ten sposób ska³y nazywamy ska³ami
magmowymi g³êbinowymi lub plutonicznymi, a formy w jakich
wystêpuj¹ plutonami. Ska³y plutoniczne tworz¹ wœród innych ska³
masywy, ¿y³y i inne cia³a, które nazywamy intruzjami. Intruzje powstaj¹ w
wyniku wciskania siê magmy przez szczeliny i pêkniêcia w skorupie
pomiêdzy starsze utwory skalne. Niektóre intruzje le¿¹ g³êboko, inne
p³ytko, jeszcze inne koñcz¹ siê na powierzchni Ziemi. Jedne intruzje s¹
ograniczone przestrzennie, maj¹c wyraŸny strop (powa³ê) i sp¹g
(pod³ogê). W innych chocia¿ s¹ od góry ograniczone ci¹gn¹ siê w g³¹b
Ziemi i nie wiadomo gdzie i w jaki sposób siê koñcz¹. W zale¿noœci od
kszta³tu cia³ intruzywnych i ich po³o¿enia w stosunku do otaczaj¹cych
ska³ wyró¿nia siê 2 typy intruzji: intruzje zgodne i intruzje niezgodne.

Miêdzy
plutonizmem a
wulkanizmem istnieje
œcis³y zwi¹zek.
Wulkanizm jest
powierzchniowym objawem
procesów plutonicznych.
Intruzje magmowe tworz¹
komory o ró¿nych kszta³tach i
wymiarach. Niektóre z tych
intruzji (batolity. lakkolity itp.)
spe³niaj¹ rolê komór
wulkanicznych zasilaj¹cych
wulkany dopóki magma w
nich zupe³nie nie
zakrzepnie .

Magma
Magma jest to gor¹ca, stopiona masa skalna zawieraj¹ca g³ównie
krzemionkê (SiO2) i glinkê (Al2O2), które stanowi¹ ok. 74% stopu
magmowego oraz tlenki
¿elaza, magnezu, wapnia, potasu.
Ponadto zawiera sk³adniki lotne takie jak para wodna i tlenki wêgla.
Magma powstaje w g³êbokich partiach skorupy ziemskiej lub
górnego p³aszcza. Przypuszcza siê, ¿e przyczyn¹ jej powstania
mo¿e byæ lokalny wzrost temperatury lub zmiana ciœnienia, w
wyniku którego nastêpuje wytapianie siê czêœci materia³u skalnego.
W procesie wytapiania wa¿n¹ rolê rolê odgrywaj¹ fluidy, które
obni¿aj¹ temperaturê wytapiania ska³. Miejsce gdzie tworzy siê
magma i z którego przebija siê przez skorupê ku powierzchni
tworz¹c intruzje nazywa siê ogniskiem magmowym. Sk³ad
magmy zastygaj¹cej w intruzjach ró¿ni siê od jej pierwotnego sk³adu,
poniewa¿ w trakcie swej wêdrówki porywa i poch³ania otaczaj¹ce
ska³y. Temperatura magmy dochodzi do 1250°C, a w wiêkszoœci
przypadków wynosi od ok. 700° do ok. 900°C.
Fluid - ciecz lub gaz zawieraj¹ce drobne cz¹steczki cia³a sta³ego iintensyfikuje procesy fizyczne i chemiczne

Intruzje zgodne
Intruzje zgodne uk³adaj¹ siê równolegle do pierwotnych powierzchni strukturalnych
w ska³ach. W ska³ach warstwowanych s¹ zgodne z u³awiceniem lub warstwowaniem.
Intruzje zgodne maj¹ wyraŸny strop i sp¹g.

Lakkolity - maj¹ kszta³t
bochenka lub grzyba.
Strop lakkolitu jest
kopu³owato wygiêty ku
górze a podstawa p³aska.
U podstawy znajduje siê
¿y³a bêd¹ca pozosta³oœci¹
kana³u dop³ywowego
magmy. Jeœli lakkolit
znajduje siê niezbyt
g³êboko to wybrzuszenie
warstw skalnych nad
intruzj¹ jest widoczne na
powierzchni Ziemi.

Lopolity - s¹ odwrócon¹ form¹
lakkolityczn¹ to znaczy, ¿e s¹
wypuk³e ku do³owi,
prawdopodobnie wskutek
zapadniêcia siê warstw
po³o¿onych poni¿ej intruzji.

Sille (¿y³y pok³adowe) - cienkie
¿y³y magmowe o du¿ej
rozci¹g³oœci wciœniête w szczeliny
pomiêdzy 2 warstwy skalne.
Gruboœæ sillów wynosi od kilku
milimetrów do kilkudziesiêciu
metrów.

Fakolity - niewielkie intruzje w
kszta³cie soczewki wystêpuj¹ce
zgodnie z u³o¿eniem sfa³dowanych
warstw skalnych, powsta³e przez
wype³nienie magm¹ pustych
przestrzeni wytworzonych przez
ruchy górotwórcze.

Fot. Biergerry, CC-By-3.0
Najwiêkszym lakkolitem na œwiecie s¹ Chibiny, pasmo górskie
na Pó³wyspie Kolskim.

Intruzje niezgodne

Dajki
¯y³a
kominowa

Dajki (¿y³y niezgodne) – cia³a
skalne powsta³e przez intruzjê
magmy niezgodnie z uk³adem
starszych warstw skalnych i
przecinaj¹ce te warstwy. Dajki
maj¹ ma³¹ szerokoœæ w stosunku
do d³ugoœci. Mog¹ byæ krótkie, ale
czêsto ci¹gn¹ siê setki
kilometrów.
¯y³y kominowe - to intruzje
magmowe o niewielkiej œrednicy
wype³niaj¹ce kominy wygas³ych
wulkanów.

Intruzje niezgodne przecinaj¹
powierzchnie strukturalne
nie wykazuj¹c ¿adnego
dostosowania siê do nich.

Batolity - wielkie intruzje, których
górna powierzchnia przecina
niezgodnie starsze warstwy skalne
a dolna siêga w g³¹b skorupy
ziemskiej i nie wiadomo gdzie siê
koñczy.

Fot. Daniel Mayer, CC-By-3.0
Intruzje magmowe s¹ odporniejsze od otoczenia i dlatego mo¿emy
obserwowaæ takie formy jak wypreparowany ze ska³ otoczenia
komin wulkaniczny Devils Tower (Wyoming, USA).

Ska³y plutoniczne
Procesy plutoniczne prowadz¹ do powstania ró¿nego rodzaju ska³ magmowych g³êbinowych
(plutonicznych). W g³êboko po³o¿onych intruzjach magma stygnie powoli i powstaj¹ce w ten
sposób ska³y odznaczaj¹ siê strukturami pe³nokrystalicznymi (granity, sjenity, gabra, dioryty i
perydotyty). W przypadku kiedy magma krzepnie w niewielkich intruzjach po³o¿onych blisko
powierzchni powstaj¹ ska³y drobnokrystaliczne, nie ró¿ni¹ce siê lub bardzo zbli¿one do ska³
wulkanicznych (porfiry, diabazy, andezyty). Ska³y plutoniczne powstaj¹ w g³êbi Ziemi ale
ruchy górotwórcze w czasie których skorupa ulega wypiêtrzeniu, fa³dowaniu oraz procesy
wietrzenia i erozji, które usuwaj¹ warstwy mniej odpornych ska³ powoduj¹, ¿e intruzje ukazuj¹
siê na powierzchni. Ska³y plutoniczne s¹ Ÿród³em cennych surowców wykorzystywanych w
gospodarce m.in. w budownictwie. W obrêbie ska³ plutonicznych, wystêpuje wiele z³ó¿
kruszcowych. W wielu przypadkach zwi¹zek minera³ów ze ska³¹ magmow¹ jest bardzo œcis³y.
Minera³y albo stanowi¹ jeden ze sk³adników intruzji (np. platyna w dunitach lub magnetyt w
gabrach lub granitach) albo s¹ genetycznie zwi¹zane ze ska³¹ magmow¹ (np. granity mog¹
byæ poprzecinane ¿y³ami kwarcowymi zawieraj¹cymi z³oto).
Specyficzn¹ g³êbinow¹ ska³¹ magmow¹ jest kimberlit.
Wystêpowanie kimberlitów ograniczone jest do najstarszych
czêœci skorupy kontynentalnej tzw. kratonów. To w³aœnie na
obrze¿ach kratonów w ró¿nych epokach geologicznych
kimberlity wydostawa³y siê na powierzchniê Ziemi. W czasie
tej wêdrówki przyjê³y lejkowate formy nazywane kominami.
Oprócz tego, ¿e kimberlity s¹ niezwykle zasobne w potas,
magnez, tytan i inne minera³y stanowi¹ podstawowe Ÿród³o
pozyskiwania diamentów. Najstarsze kominy kimberlitowe
maj¹ ponad miliard lat, najm³odsze “tylko“ 22 miliony.
Kratony to najstarsze sztywne czêœci skorupy ziemskiej powsta³e przed
miliardami lat i w zasadzie od tego czasu nie uczestnicz¹ce aktywnie w historii
naszej planety. Kratony stanowi¹ znaczne obszary kontynentów (np.. platforma
wschodnioeuropejska, platforma syberyjska, platforma chiñska).

Niektóre du¿e batolity powstawa³y przez sukcesywne intruzje
mniejszych batolitów. Obecnie takie intruzje stanowi¹ trzony
wielkich masywów górskich jak np. Sierra Nevada.

Ska³y plutoniczne Polski
W Polsce ska³y plutoniczne na powierzchni wystêpuj¹ na
Dolnym Œl¹sku i w Tatrach a pod warstw¹ ska³ osadowych
zalegaj¹ w p³n-wsch Polsce co stwierdzono za pomoc¹
wierceñ. Ska³y plutoniczne kwaœne - granitoidy wystepuj¹ w rejonie Strzelina, Strzegomia, £u¿yc,
Kudowy - Zdrój, w Karkonoszach oraz w Tatrach. Ska³y
zasadowe - bazanity - tworz¹ niewielkie intruzje w
okolicach Cieszyna i Gór Izerskich. Obojêtne ska³y
plutoniczne reprezentowane s¹ g³ównie przez sjenity i
gabra. Sjenity wystêpuj¹ ko³o Niemczy i w okolicach
K³odzka oraz w p³n-wsch Polsce (E³k, Pisz, Ciechanów).
Powsta³e z bardziej pierwotnej magmy, nieobci¹¿one
domieszkami ciemne ska³y gabrowe buduj¹ m.in. szczyt
Œlê¿y oraz masyw Nowa Ruda - Dzikowiec.
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Granitowy trzon Tatr Wysokich
jest batolitem, który zosta³
wypiêtrzony w czasie orogenezy
alpejskiej i ods³oniêty przez
procesy wietrzenia.

Fot. Adam Dziura, CC-By-3.0
Na ziemiach Polski intruzje gabrowe uwa¿ane s¹ za najstarsze. Z takiej ska³y
zbudowany jest szczyt Œlê¿y w Masywie Sobótki.

Fot. Prometheus1,
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Kamienio³om granitu
w Strzelinie

