
Wstêpne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika
(masyw Strzegom–Sobótka)

Krzysztof £obos*, Tomasz Pawlik**

Wiosn¹ 2007 roku w
pegmatycie pochodz¹-
cym z monzogranitu z
Zimnika znaleziono mi-
nera³ z grupy kordierytu
— silnie wzbogacony
w mangan i zubo¿ony
w magnez. Jest to pier-
wsze, udokumentowane
znalezisko tego minera-

³u w masywie Strzegom–Sobótka.
W pegmatytach z obszaru granitoidowego

masywu Strzegom–Sobótka opisano do tej pory
ponad 60 minera³ów, co czyni go niezwykle cieka-
wym pod wzglêdem mineralogicznym. W pegmaty-
tach z Zimnika wystêpuje tzw. parageneza bia³a,
bêd¹ca ubog¹ w ¿elazo odmian¹ paragenezy wap-
niowej (Janeczek, 1985). Charakteryzuje siê ona
obecnoœci¹ bia³ych skaleni alkalicznych, chlorytu,
laumontytu, stylbitu, skolecytu, epidotu zbli¿onego
sk³adem do klinozoisytu, spessartynu, kalcytu,
berylu, molibdenitu oraz innych siarczków.

Nowo znaleziony w Zimniku minera³ z grupy
kordierytu wystêpuje w postaci du¿ych, docho-
dz¹cych do 5 cm d³ugoœci i 2 cm œrednicy krysz-
ta³ów o pokroju s³upowym, wroœniêtych w skaleñ
potasowy (ryc. 1). Barwa opisywanego minera³u
jest szarofioletowa, miejscami br¹zowawa lub
b³êkitna. Zewnêtrzne partie kryszta³ów s¹ spinity-
zowane. Niekiedy proces przeobra¿enia obejmuje
ca³e osobniki. Kryszta³y, w sposób typowy dla
minera³ów grupy kordierytu, nie maj¹ wyraŸnie
wykszta³conych œcian.

W obrazie mikroskopowym, w przekroju prosto-
pad³ym do s³upa obserwuje siê charakterystyczne zbliŸnia-
czenia — trojaki wed³ug (110). Daje to w rezultacie
pseudoheksagonalny pokrój kryszta³ów. Widoczny jest
wyraŸny pleochroizm w barwach ¿ó³tawej i szarej.

Uzyskany z niezmienionych fragmentów kryszta³u
dyfraktogram (dyfraktometr DRON-2, promieniowanie Co
filtrowane Fe, krok przesuwu �2� = 0,03o) pozwoli³ jedno-
znacznie stwierdziæ, ¿e badany minera³ nale¿y do grupy
kordierytu (ryc. 2). Dyfraktogram w znacznym stopniu
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Ryc. 1. Nowo znaleziony w Zimniku minera³ z grupy kordierytu, wroœniêty
w skaleñ alkalicznyy. Fot. K. £obos

←
Ryc. 2. Dyfraktogram kordierytu
syntetycznego i minera³u z grupy
kordierytu z Zimnika



odpowiada wzorcowi kordierytu (kordieryt syntetyczny),
z wyj¹tkiem silnego refleksu o d = 4,854 Å i pewnej iloœci
innych, s³abszych refleksów. Wiêkszoœæ refleksów odpo-
wiada danym zawartym w karcie kordierytu 13-294 PDF
(Powder Diffraction Files). Wystêpuje te¿ pewna iloœæ
s³abych refleksów pochodz¹cych od zanieczyszczeñ (kaoli-
nit). Najintensywniejszy refleks, w odró¿nieniu od wzor-
ców kordierytu i sekaninaitu, przypada na 2� = 30,48.
Obliczenia parametrów komórki elementarnej, wykonane
za pomoc¹ programu TREOR Siemens Analytical XRay

System wykaza³y, ¿e ma ona formê ortorombow¹ o sta³ych:
a = 18,198 Å,
b = 9,974 Å,
c = 9,339 Å.
Rozmiary komórki elementarnej opisywanego mine-

ra³u z Zimnika s¹ wiêksze w porównaniu ze wzorcem seka-
ninaitu (nale¿¹cym równie¿ do grupy kordierytu),
pochodz¹cym z miejscowoœci Dolní Bory w Czechach
(Stanìk & Miškovský, 1964, 1975):

a = 17,186 Å,
b = 9,827 Å,
c = 9,298 Å

Przeciêtne wymiary komórki elementarnej kordierytu
s¹ jeszcze mniejsze ni¿ sekaninaitu.

Sk³ad chemiczny, ustalony na podstawie analizy
mikrosondowej (mikrosonda elektronowa CAMECA
SX-100), przedstawiono w tabeli 1. Nale¿y podkreœliæ bar-
dzo du¿e w stosunku do wzorca sekaninaitu z Dolních
Borów, a tym bardziej w stosunku do kordierytu, zubo¿enie
badanego minera³u w Mg oraz znaczne wzbogacenie w
Mn. Stwierdzony w analizowanej próbce niedobór FeO w
stosunku do wzorca sekaninaitu jest zapewne kompenso-

wany nadmiarem MnO. Zanotowano wyj¹tkowo du¿¹
zawartoœæ MnO — na poziomie 4–5% wag. Zazwyczaj
zawartoœæ MnO w sekaninaicie i kordierycie nie przekra-
cza 1% wag. (Deer i in., 1996; Stanìk & Miškovský, 1964,
1975). Niskie sumy wagowe tlenków mo¿na przypuszczal-
nie wyt³umaczyæ znaczn¹ zawartoœci¹ wody. Analizy prze-
prowadzone w ró¿nych partiach œwie¿ego kryszta³u nie
wykazuj¹ wiêkszego zró¿nicowania. Relatywnie ma³a
zawartoœæ Mg oraz du¿a zawartoœæ Mn s¹ typowe dla mine-
ra³ów grupy kordierytu pochodz¹cych z pegmatytów (Deer
i in., 1996).

Obok opisanego minera³u w pegmatycie wystêpuj¹
pertyt, albit, liczne kryszta³y berylu, kalcyt, bli¿ej nie ozna-
czone zeolity i ³yszczyki, a tak¿e minera³y kruszcowe
(piryt, sfaleryt, molibdenit) oraz kaolinit.

Autorzy prowadz¹ dalsze, szczegó³owe badania nad
minera³em z grupy kordierytu z Zimnika.
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Tab. 1. Wybrane analizy mikrosondowe minera³u z grupy kordierytu z Zimnika

Sk³ad chemiczny w % wag. Liczba kationów przypadaj¹ca na 18 atomów tlenu

Sk³adnik
Analiza nr 1

— czêœæ brze¿na
kryszta³u

Analiza nr 2
— czêœæ centralna

kryszta³u

Analiza nr 3
— czêœæ brze¿na

kryszta³u
Kation

Analiza nr 1
— czêœæ brze¿na

kryszta³u

Analiza nr 2
— czêœæ centralna

kryszta³u

Analiza nr 3
— czêœæ brze¿na

kryszta³u

SiO2 45,224 44,740 44,978 Si 5,124 5,096 5,110

Al2O3 28,314 28,660 28,312 Al 3,781 3,847 3,791

MgO 0,160 0,132 0,091 Mg 0,027 0,022 0,015

CaO – – – Ca – – –

MnO 4,911 4,628 5,400 Mn 0,471 0,447 0,520

FeO 15,394 15,163 14,923 Fe 0,459 1,444 1,418

Na2O 1,068 1,062 1,222 Na 0,235 0,235 0,269

K2O 0,075 0,086 0,096 K 0,011 0,013 0,014

Suma 95,146 94,471 95,022 Suma 11,108 11,104 11,137


