
Surowce i złoża 



Klasyfikacja złóż minerałów 

  

Złoże to naturalne nagromadzenie użytecznych minerałów w 

ilości umożliwiającej opłacalną eksploatację. 

 Złoża dzielą się na trzy główne typy: 

 magmogeniczne 

 hipergeniczne 

 metamorfogeniczne 

 



Złoża: 

 

MAGMOGENICZNE 

MAGMOWE 

 powstałe z zastygniętej magmy 
oraz krystalizacji jej składników 

 rudy żelaza, niklu, miedzi, niklu 

POMAGMOWE 
krystalizacja następuje przy 
pomocy roztworów wodnych 

 

 (rudy cynku, ołowiu, cyny, 
wolframu) 

WULKANOGENICZNE  
przy wybuchach wulkanów  

 

 

(andezyt, bazalt, siarka). 



Złoża: 

HIPERGENICZNE 

WIETRZENIOWE  

siłą sprawczą są 
różne rodzaje 

wietrzenia skał)  

(boksyty, kaolinit) 

EWAPORACYJNE 

 powstają w 
wysychających 

zbiornikach wodnych, 
głównie morskich- 
(anhydryt, sól, gips) 

 

 BIOGENICZNE 

pochodzą z materii 
organicznej 

przekształconej na 
skutek ciśnienia i temp. 

 (węgiel, ropa i gaz 
ziemny, wapień).  

OKRUCHOWE 
tworzą się przez 
nagromadzenie 

okruchów głównie w 
dolinach rzek 

(złoto, platyna)  



Złoża: 

METAMORFICZNE 

METAMORFICZNE 

powstają podczas procesu 
przeobrażania skał  

(grafit, azbest, gnejs) 

ZMETAMORFIZOWANE 

przeobrażone pod wpływem 
wysokiej temp. i ciśnienia 
wcześniej istniejące złoża 



Sposoby zalegania złóż 

 



Typy złóż: 

 KONKRECJE powstają na skutek obrastania jądra przez minerały.  

 Podobny proces następuje przy powstawaniu pereł w małżach. W ten sposób uzyskujemy na przykład 

krzemienie, fosforyty, konkrecje polimetaliczne( mangan, nikiel, żelazo, kobalt, cynk, miedź) 

 SŁUPY, czy inaczej wysady, to typowe złoża osadowe, ale na skutek ruchów tektonicznych 

wypchnięte pionowo z niższych warstw.  

 Najczęściej spotykanym surowcem w słupach jest sól. 

 POKŁADY tworzą się przez zaleganie osadów w procesie sedymentacji.  

 Stąd pochodzi węgiel, rudy manganu, miedzi, żelaza, sól. W taki sam sposób powstają SOCZEWKI, gdy 

sedymentacja nie jest równomierna na całej powierzchni. W soczewkach występują złoża rud. 

 ŻYŁY to minerały, które wypełniają szczeliny w skałach na przykład złoto i piryt. 

 GNIAZDA to skupisko minerału o nieregularnym kształcie. Tak występują boksyty. 

 



Pokłady: 
 to złoże mające: 

  formę warstwy, zalegające na 

dużej przestrzeni; 

 ograniczone dwiema mniej więcej 

równoległymi warstwami. 

 Pokłady są charakterystyczne 

dla skał osadowych. W formie 

pokładów występują najczęściej: 

  węgiel kamienny, 

  węgiel brunatny,  

 siarka,  

 sole potasowe 



Wysady: 
 złoża powstałe pod wpływem ruchów 

tektonicznych przez wciśnięcie skał 

starszych w leżące nad nimi młodsze 

utwory. 

 Wysady tworzą wyłącznie skały, 

które pod wpływem wysokich ciśnień 

stają się plastyczne przeważnie jest 

to: 

 sól  

 ił.  



Konkrecja 
 agregat mineralny powstały wskutek stopniowego 

narastania minerałów wokół jakiegoś obiektu w 

skale, 

 obiektem tym może być : 

 otoczak jakiejś skały,   

 Skamieniałość,  

 ziarenko piasku.  

 przyrastanie odbywa się zawsze od środka (jądra 

konkrecji) na zewnątrz 

Przykłady.: 

 krzemienie występujące w skałach 

wapiennych, 

 fosforyty w utworach piaszczystych, ilastych 

i in., 

 tzw. kukiełki lessowe – konkrecje węglanowe 

w lessie. 

 konkrecje polimetaliczne. 

 

 

 



Żyły: 
• skała młodsza od skał sąsiadujących 

wypełniająca szczelinę i spękania w skałach 

otaczających. 

• żyła zbudowana jest najczęściej z minerałów 

wytrąconych z roztworów wodnych lub z 

materiałów pochodzących z krystalizacji magmy. 

• Przykłady: 

• złoto, 

• piryt, 

• galena 

 

 



Surowce mineralne: 

Wyróżnia się cztery główne rodzaje wydobywanych surowców: 

 energetyczne: ropa naftowa i gaz ziemny, węgiel, torf, rudy uranu 

 metaliczne: ruda żelaza, boksyty, łupki, ruda miedzi 

 chemiczne: siarka, sól, fosforyty, dolomity 

 skalne: piaski, gliny, żwiry, kreda, gips, wapienie, margle 

 



Źródła informacji 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82o%C5%BCe_mineralne 

 http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/wegiel_brunatny/2012 

 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Warunki-naturalne-Bogactwa-

mineralne;4575153.html 

 https://epodreczniki.pl/a/surowce-mineralne-polski/DRIy2dF00 

 https://geographicforall.com/pl/zloza-mineralow-i-typy-zalegania/ 
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