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2,2,3, DISCUSSIÓ

2.2.3.1. L'HALITA

1) Varietats petrogràfiques de l'halita de la cubeta potàssica
de Pamplona

Tal com hem vist en els apartats de descripció de la succes

SlO salina, l'halita presenta dues varietats:

-hali ta clara: no presenta inclusions i confereix a la roca

halítica un aspecte transparent. Correspon a la clear halite

dels autors anglo-saxons.

-halita tèrbola: presenta nombroses inclusions i confereix

a la roca halítica un aspecte blanc opac. Correspon a la clou

dy hali te dels autors anglo-saxons. Aquests cristalls plens
d'inclusions són les restes de cristalls primaris d' hali ta

amb un hàbit cristal.lí molt característic, que anomenem "tre

muges" , i dels quals tractarem detalladament en l'apartat

següent.

Aquestes dues varietats han estat àmpliament descrites a

la bibliografia (DELLvHG, 1955; GOTTESII/IANN, 1963; VJARDLAv¡T i SCH-

1i\TERDTNER, 1966; SHEARHAN, 1970; etc) i en un apartat posterior
tractarem la relació genètica entre tots dos tipus.

2) Hàbits l estructures primàries de l'halita

a) les tremuges:

-el terme "hopper": l'hàbit cristal.lí típic de precipi
tació de l'halita primària en ambients actuals de salines i llacu

nes, el constitueixen cubs esquelètic s amb les cares deprimides
formant esglaons, que desenvolupen aquesta morfologia a causa

d'una major tendència al creixement al llarg de les arestes del

cub incipient inicial. Aquests cristalls presenten nombroses in

clusions fluides, disposades paral.lelament a les cares formant
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zones de major o menor abundor, que marquen una zonació de creixe

ment.

Aquests cristalls amb cares deprimides, són designats gene

ricament "hopper crystals" pels autors anglo-saxons. L'equivalent
català és "tremuj a" (els autors francesos fan "trémie" i "tolva"

els espanyols). Tanmateix, moltes vegades no s'arriben a desenvo

lupar cubs esquelètics sencers, sinó formes piramidals invertides,

amb la base deprimida. Per a aquestes formes, els autors saxons

utili tzen el terme pyramidal hopper (tremuj a piramidal) mentre

que hopper crystal (tremuja) designaria les formes cúbiques (DELL

WIG, 1955; SHEARMAN, 1970; etc). La terminologia emprada per RAUP

(1970) és potser mes correcta ja que adjectiva sempre el terme

bàsic, hopper, segons la conf iguració global del cristall, de

manera que hopper es referiria només a l'existència de cares en

fonsades en forma d'esglaons. Així, distingeix: pyramidal hopper

(tremuj a piramidal), cubic hopper (tremuj a cúbica) i tabular ho

pper (tremuja tabular).

En el cas de les roques fòssils, és freqüent que només es

pugui distingir la presència de les inclusions típiques d'aquests
cristalls primaris, però que no es pugui precisar la morfologia

global original del cristall. En aquest cas resulta d' utili tat

fer servir el terme "tremuj a" (hopper) per referir únicament la

presència de restes de cristalls primaris com els descrits, sense

detallar si les formes originals eren cúbiques, piramidals o tabu

lars.

Tanmateix, aquesta general i tzació no és del tot correcta

ja que assimila tots els cristalls amb inclusions a una morfologia

original amb cares deprimides, la qual cosa pot no ser certa.

Així, en salines actuals del l'1edi terrani, es produeix localment

la formació de petits cubs d'halita ben formats, amb cares planes,
els quals contenen inclusions fluides.

En aquest text, hem utilitzat el terme "tremuj a" en sentit

ampli, per designar les restes de cristalls primaris amb inclusi

ons, prescindint de la morfologia original, però suposant que

aquesta, en la majoria dels casos, era de tipus esquelètic.
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-el procés de formació de les tremuges: la idea que

la precipitació salina en un cos de salmorra comença a partir
de la làmina superficial és coneguda de molts anys ençà i expres

sada en treballs relativament antics (DELLWIG, 1955; LOTZE, 1957).

DELLWIG (1955) l DELLWIG l EVANS (1969) descriuen la presència
de tremuges piramidals a la formació Salina Salt de la conca Mi

chigan (Silurià superior).

En el primer treball citat, clàssic en la petrologia de

l'halita, es descriu el procés de creixement de les tremuges pira
midals: els cristalls incipients d ' halita comencen a créixer a

partir d'una pel.lícula superf icial de salmorra d ' alta densitat.

A mesura que el cristall creix, va desenvolupant una morfologia
de tremuj a piramidal j a que el creixement del cub es produeix
únicament al llarg de les arestes de la cara que està en contacte

amb la pel.lícula densa. El cristall tendeix a enfonsar-se pel
seu pes, però és mantingut per la tensió superficial. Quan hi

ha alguna pertorbació de la superfície, els cristalls, molt deli

cats, es trenquen i s'enfonsen.

Un conjunt de tremuges piramidals poden unir-se i constituir

una espècie de telo crosta tènue (rafts (rais) de DELLWIG, 1955,

i SHEARMAN, 1970; mats d'ARTHURTON, 1973). Aquest "tel" és ben

conegut en les salines del litoral mediterrani.

Tanmateix, estudis posteriors han demostrat que el creixe

ment de les tremuges no es produeix únicament en la superfície
de la salmorra, i que els cristalls que creixen en superfície
no son sempre tremuges piramidals. Així, SHLICHTA (1968) observa

el creixement de tremuges a partir de cares totalment submergides
en salines (sal t-ponds), i ARTHURTON (1973) obté, a partir de

l'estudi experimental d'evaporació de salmorres, precipitació
de tremuges en la superfície de la salmorra i també en el fons

del recipient d'experimentació. Els cristalls formats en superfí
cie mostren diferents varietats i creixen principalment durant

el dia, quan l'índex d'evaporació augmenta degut a l'ascens de

temperatura i es genera una capa superficial de salmorra supersa

turada. La cristal.lització en el fons del recipient és principal
ment nocturna: es produeix quan, a causa del refredament, la sal

morra superficial més densa, que s'ha enfonsat, continua precipi-
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tant hali ta j a que la baixada de temperatura provoca un lleuger
descens en la solubilitat d'aquest mineral. Observa també aquest
autor que els cristalls formats en superficie constitueixen agre

gats progressivament més densos, que acaben cobrint completament
una determinada superficie (mats). Aquests agregats es sugmergei
xen, generalment sense trencar-se, quan pel seu pes no poden ser

ja mantinguts en suspensió. L'autor manifesta la necessitat d'una

ulterior investigació per conèixer els factors que controlen les

diferents morfologies de creixement. No s'especifiquen en aquest
treball ni les caracteristiques ni la distribució de les inclusi

ons en les diferents varietats cristal.lines.

També a partir d'estudis experimental� RAUP (1970) dóna

compte de la precipitació de cristalls d'halita en la zona d'in

terfase de dues salmorres estratificades per densitat, pròximes
a la saturació en NaCl i MgC12 respectivament, quan, per agitació,
es produeix una zona de mescla. Els cristalls d'halita obtinguts

presenten tres morfologies diferents: tremuges cúbiques o tabulars

i cubs simples. Aquests darrers són els més petits i els més grans

són les tremuges tabulars. L'autor proposa un mecanisme de creixe

ment i una relació entre aquestees formes, similars als proposats

per DELLWIG (1955) per a la formació de les tremuges piramidals.
Aixi, suposa que tots els cristalls van començar a créixer com

a cubs sòlids, l els que van continuar creixent van desenvolupar

una morfologia de tremuja. Tampoc aquest autor precisa els tipus
d'inclusions ni llur distribució.

Pel que fa a l'origen de la zonació de creixement, marcada

per l'existència de quantitats variables d'inclusions, es creu

que es deu a variacions en les condicions fisico-quimiques del

medi on creix el cristall. SHLICHTA (1968) fa referència a lleuge
res variacions en la temperatura, o en l'index de creixement,

com a possible causa de la variació en la formació d'inclusions.

VALYASHKO (a NURMI i FRIEDMAN, 1977) suggereix variacions en el

subministrament de material, causades per canvis en l'index d'eva

poració i en la temperatura del dia a la nit, com a causa d'aques
ta zonació en els cristalls d'halita. Com veurem més tard, s'ac

cepta que s'incorporen més inclusions durant la fase de creixement

ràpid. Se sap, per altra banda, que l'absència de convecció afavo

reix el creixement de cristalls esquelètics j a que l' agitació
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iguala els gradients de concentració i inhibeix el creixement

dendrític (BUCKLEY, 1951).

-tipus de tremuges en l' hali ta de la cubeta potàssica
de Pamplona: com hem vist en la part descriptiva, l'estudi micros

còpic de les hali tes revela que els cristalls amb inclusions no

tenen sempre les mateixes característiques, sinó que les inclusi

ons es disposen formant diferents models, que són fonamentalment

tres:

-restes de grans tremuges, que mostren una zonació d'inclusions

paral.lela a les cares del cub i poden mostrar diferents sec

cions (Làm. 4, figs. 2 i 3). Les mides d'aquestes tremuges

poden arribar a assolir 1-2cm, i són les úniques que es troben

a la sal de mur. A la resta d'halites també se'n troben, gene

ralment com a cristalls aïllats, però de vegades constituint

acumulacions en la base dels cicles, especialment en les sals

de sostre (Làm. 22¡ Làm. 23, fig. 1).

-quadrats, compactes o amb un nucli d ' halita clara (Làm. 17,

figs. l a 3).

-formes allargades (Làm. 17, figs. 4 a 7).

Els dos darrers tipus es troben en les halites de sostre

i en les halites intercalades entre les carnal.lites¡ es caracte

ritzen per ser de mida més petita que les del primer tipus i per

consti tuir cicles molt ben definits on cadascun dels dos tipus

pot formar un nivell individuali tzat (Làm. 17, f igs. l, 5 i 6),

o bé coexisteixen tots dos formant nivells mixtos (Làm. 17, figs.
4 i 7).

La figura 28, basada en SHEARMAN (1978), mostra com seria

la distribució d'inclusions en una sèrie de seccions diferents

d'una tremuj a cúbica. Veiem, doncs, que a partir d'una tremuj a

cúbica inicial es poden obtenir distribucions d'inclusions amb

morfologia triangular, ròmbica o allargada. Tanmateix, és bastant

evident que els diferents tipus de tremuges que acabem de descriu

re no corresponen a seccions diferents d'un sol tipus de cristall

original, en vista de la constància en les formes que es presen

ten. �s molt més probable que les diferents tremuges corresponguin
a diferents hàbits de precipitació.
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FIG. 28 a) Esquema d'una tremuja cúbica i secció transversal

b) diferents seccions possibles d'una tremuja cúbica,
indicant la disposició de les inclusions en cadas
cuna.

c) esquema d'una tremuja piramidal i secció transversal

(basat en SHEARMAN, 1978)
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LOWENSTEIN (1982) descriu acumulacions de tremuges molt

similars a les del segon tipus (quadrades), que anomena equant

hoppers. Les interpreta com formades en superfície i sedimentades,

produint-se després de la deposició l'ompliment de les cares ori

ginalment deprimides. Tanmateix, en el nostre cas no descartem

la possibilitat que la morfologia original d'aquests cristalls

fos cúbica amb cares planes, o si més no , molt poc deprimides.
Abona aquesta idea el fet que, en els nivells on els cristalls

d ' halita estan associats a una proporció important d'insolubles,

mostren seccions quadrades perfectes; per altra banda, j a hem

indicat anteriorment que cristalls amb aquest tipus d'hàbit preci

piten actualment, en determinades condicions, en salines del lito

ral mediterrani.

Per altra banda, les formes allargades suggereixen seccions

d'alguna estructura similar al tel o crosta tènue que es forma

en superfície, en ambients actuals, i que seria l'equivalent dels

rafts o mats dels autors anglo-saxons, citats anteriorment.

Abona aquesta interpretació, per una banda, el fet que en

ambients actuals cristal.litzin diferents hàbits de creixement

l que també diferents varietats s'hagin obtingut experimentalment,
i per altra, nombrosos autors fan notar que canvis en els hàbits

de cristal.lització estan relacionats amb canvis en les condicions

de creixement, que poden ser causats per diferents factors:

-presencla d'impureses o contaminants traça en la salmorra

(BUCKLEY, 1951; BUNN, 1961; PLOSS, 1964; SHLICHTA, 1968),

-variacions en la salini tat o en la velocitat de creixement

(GEISLER, 1979),

-existència o no de convecció en la salmorra, afavorint la

manca de convecció el creixement esquelètic (BUCKLEY, 1951).

En l'apartat d) d'aquesta s ec c a o , tractarem una mica mes

en detall els diferents hàbits de cristal.li tzació que presenta

l'halita en salines artificials actuals del litoral mediterrani.
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b) les estructures "chevron" i "cornet-shaped":

Diferents autors (DELLWIG, 1955; GOTTESMANN, 1963; WARDLAW

l SCHvVERDTNER, 1966; SHEARMAN, 1970; etc) han observat que en

algunes halites, fòssils i actuals, hi ha una disposició particu
lar de les tremuges, amb els vèrtexs, o una de les arestes, orien

tats cap amunt. L' hali ta que mostra aquesta estructura ha estat

denominada "halita chevron".

L'estructura chevron ha estat interpretada per WARDLAW i

SCHWERDTNER (1966), que l'obtenen també experimentalment, com

un creixement de fons, primari i competitiu cap amunt, en el qual
només sobreviuen els cristalls que han començat a créixer amb

(110) o (111) més o menys paral.lels a l'estratificació.

ARTHURTON (1973) obté, per cristal.lització al laboratori,

un altre tipus d 'halita elongada per creixement competitiu cap

amunt a partir de fons, en condicions d'elevada densitat de cris

talls. En aquest cas, els cristalls creixen allargats verticalment

amb una cara paral.lela al substrat, i hi ha un creixement prefe
rent en la cara superior l en les parts superiors de les cares

dels costats. La forma dels cristalls recorda un cucurull i AR

THURTON els anomena cornet- shaped crystals.

L'halita de la cubeta potàssica de Pamplona es caracteritza

per una absència generalitzada, en la majoria de zones estudiades,

d'estructures de creixement competitiu de fons, i com hem dit

anteriorment, tan sols en una de les galeries (FN 86) hem observat

possibles estructures chevron molt poc desenvolupades. Segons

LOWENSTEIN (1982), la manca de morfologies allargades verticalment

indica que, un cop sedimentats els cristalls en el fons, no hi

hagué un creixement cristal.lí subsegüent. La causa d'això pot

ser que la sedimentació de cristalls d'halita fos més ràpida que

els processos de creixement en el fons, o bé que les aigües del

fons estiguessin saturades però no supersaturades respecte a l'ha

lita. Segons HARDIE et al. (1978), aquest darrer fet és molt pro

bable que es produeixi en una salmorra estratificada, en què la

capa del fons no estigui sotmesa a concentració per evaporació
directa.
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c) granoclassificació:

S 'han observat variacions graduals en la mida de gra, en

l'halita clara associada als cicles de silvinita, i també, i amb

caràcter mes acusat, en la silvi ta d'aquests mateixos cicles.

La granoclassificació observada pot ser directa o inversa, i molt

sovint mixta. Aquesta darrera es caracteritza per un increment

en la mida de gra, amb màxims en la zona central dels cicles,

seguit per un decreixement cap al sostre .

PUEYO MUR (1975) descriu també l'existència de granoclassi
ficació en l'halita bandada de la conca potàssica catalana i indi

ca que la mida de gra és proporcional a la concentració. Segons

aquest autor, l'estructura que en resulta ha de ser considerada

diagenètica inicial j a que es completa per cristal.li tzació de

les salmorres intersticials mentre el sediment és fossilitzat

per una capa minsa de noves cristal.litzacions.

LOWENSTEIN (1982) cita també l'existència de granoclassifi
cació inversa en cicles d'halita de la formació Salado (Permià,

U.S.A.) i ho considera un tret primari.

Personalment c r e i.em que les variacions en la mida de gra

en les roques salines deuen estar lligades, fonamentalment, a

variacions en la concentració o en algun altre factor que condi-

cioni la precipitació i el creixement cristal.lí,
di sedimentari o en el diagenètic inicial. No

sigui en l'esta

creiem probable
en el cas de l' hali ta, i encara menys en el de la silvi ta, una

causa lligada a un possible mecanisme detrític de deposició, com

les que invoquen HARDIE i EUGSTER (1971) en el cas de les gipsare
nites, amb granoclassificació directa i inversa, de les series

Solfifera del Messinià de Sicília.

d) habits de precipitació halítica en salines industrials

actuals del litoral mediterrani:

En salines industrials actuals del litoral mediterrani (Ala

cant, Almeria), s'obté precipitació d'halita a partir d'aigua
de mar, la qual és obligada a seguir un determinat circuit, al
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al llarg del qual va descarregant les fases minerals mes insolu

bles (carbonat, guix) que no interessen econòmicament.

La precipitació halítica principal es produeix en unes bas

ses determinades, anomenades "cristal.litzadors", a les quals
arriba la salmorra amb el grau adequat de concentració. En aques

tes basses, de pocs decímetres de fondària, l'hàbit cristal.lí

principal són grans tremuges (d'alguns cm) cúbiques, piramidals,
o rectangulars, que formen estructures chevron a partir de creixe

ment competitiu en el fons. En superfície es produeix una intensa

nucleació que dóna lloc a la formació d'un tel molt tènue, de

qru i xar i a mínima, d'halita, que pot arribar a cobrir una gran

part de la superfície de la bassa. Per acció del vent, o humana,

el tel es fragmenta i cau al fons on continua el creixement. De

vegades s'observen en el fons fragments del tel relativament grui
xuts, molt probablement a causa de sobrecreixement. En dies de

molta calor es pot produir, en aquestes basses, la precipitació
d'una qe ner ac i.o de petits cristalls d' hali ta, de mida inferior

a lmm ("farina d'halita").

A part d'aquestes formes predominants, s'ha observat la

precipi tació de cristalls cúbics de cares planes. Aquests poden
no presentar inclusions o presentar-ne. Els del primer tipus pre

cipi ten en algunes de les basses de menor concentració que els

cristal.litzadors. La precipitació de la varietat amb inclusions

es produeix a partir de la mescla de salmorres residuals, que

ja han descarregat l'halita, amb salmorres de grau més baix.

(ORT! CABO i PUEYO rvIUR, 1983, i en preparació; i observacions

pròpies)

3) Les inclusions

Les nombroses inclusions fluides que contenen les tremuges,

constitueixen cubs negatius, de mida variable (des de menys d'lum

fins a més de 300pm), que es disposen paral.lelament a les cares

del cristall cúbic (veg. Làm. 5 ). La presència d'aquestes inclu

sions s'interpreta corn a testimoni de cristal.lització ràpida

(SHLICHTA, 1968; ARTHURTON, 1973; SHEARMAN, 1978; HANDFORD i BA

SSET, 1982; etc) i, en general, corn evidència d'origen primari
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dels cristalls d'halita (DELLWIG, 1955; WARDLAW i SCHWERDTNER,

1966; LOWENSTEIN, 1982; etc).

La fase fluida és salmorra residual (en alguns casos pot
tractar-se de salmorres tardanes que s 'han infiltrat a partir
d'esquerdes, segons SHLICHTA, 1968), i molt sovint s'observa també

la presència de petites bombolles gasoses. Aquestes bo�bolles

s'originen per retracció de la salmorra degut a un refredament

respecte a la temperatura de formació (SORBY, 1858; SHEARMAN,

1978) .

l"'1és rarament, es pot presentar també una f ase sòlida en

algunes de les inclusions. Es tracta de petits cristalls, de vega

des amb contorn pseudohexagonal però mes sovint prismàtics, que

corresponen a sulfats (Làm. 5, figs. 7 i 8). Ocasionalment aquests

prismes sobresurten de la inclusió lS' incrusten en el cristall

d' hali ta. inc lusions sòlides d'aquest tipus són també descrites

per GEISLER (1979). DUBESSY et al. (1983) determinen la concentra

ClO de sulfats en inclusions fluides d'halites marines del Keuper.

Quan els sulfats constitueixen fase sòlida identifiquen la presèn
cia d'anhidrita i possiblement també guix i glauberita.

Algunes de les inclusions mostren al microscopi un to fosc,

quasi negre (Làm. 5, fig. 6). Segons PUEYO MUR (1975) es tracta

d'inclusions d'argila, matèria carbonosa o hematites.

Tot l que la majoria d'inclusions tenen forma cúbica, també

n'hi ha d'allargades, i són també bastant freqüents les de tipus

tubular, de vegades amb ramificacions complexes i situades gene

ralment en un mateix pla. Segons J.J. Pueyo (com. personal) aquest

tipus d'inclusions correspon a antigues vores de gra que han desa

paregut a causa de recristal.lització.
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4) Relació genètica halita clara-halita tèrbola

a) dades bibliogràfiques:

En alguns dels treballs que descriuen la presència de les

dues varietats d' hali ta (clara i tèrbola) es fan una sèrie de

consideracions respecte al seu origen, basades, en part, en la

relació geomètrica entre totes dues varietats i, en alguns casos,

en els respectius continguts en brom.

DELLWIG (1955) estudia la formació Salina Salt de Michigan
(Silurià superior) i, a més de distingir les dues varietats esmen-

tades,

dues es

remarca que la relació geomètrica que existeix entre totes

diferent en l'halita de centre de conca respecte de l'ha-

lita de zones més pròximes al vorell. Així, en el primer cas ob

serva una disposició en bandes alternants d'halita clara i tèrbo

la, mentre que en el segon cas aquest bandat és absent, o pobra
ment desenvolupat, degut a una major terbolesa del fons, i, a

mes, hi ha una predominança de la sal clara com a resultat de

la major intensitat dels processos de dissolució i recristal.lit

z ac i.o , L ' alternança de sal clara i sal tèrbola es interpretada
com una funció estacional: l'halita tèrbola es forma per acumula

ció en el fons de tremuges formades en superfície en l'època càli

da i quan té lloc el refredament, la salmorra passa a un estat

supersaturat en el qual es produeixen sobrecreixements d' hali ta

sense inclusions, a partir de les tremuges de la capa tèrbola.

En un treball posterior sobre Hutchinson Salt (Permià, U.S.

A.) distingeix també en aquesta formació salina bandes d' hali ta

clara i d'halita rica en tremuges i indica que no és aparent una

relació cíclica entre tots dos tipus. Segons aquest autor, les

tremuges orientades a l'atzar indiquen creixement en superfície,
mentre que llur absència indica "un ambient diferent". Insisteix

en atribuir l' alternança d' hali ta clara i tèrbola a canvis en

l'índex d'evaporació induïts per canvis climàtics. En períodes

d'evaporació ràpida, en què grans quantitats de NaCl queden dispo

nibles, és factible un creixement en el fons de la cubeta.

WARDLAW i SCHvJERDTNER (1966) observen també les dues varie

tats d' hali ta en testimonis de sondeigs de la formació Prairie
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(Devonià mitjà, Saskatchewan, Canadà), amb la particularitat que

l'halita tèrbola constitueix estructures chevron. En aquest cas,

l'halita clara reemplaça localment els grans amb estructura che

vron i dedueixen, aquests autors, que es tracta d'una halita més

moderna l secundària. Pel seu elevat contingut en brom (superior
al de l'halita chevron) suposen que s'ha format a partir de sal

morres residuals enriquides en brom, atrapades en els porus.

Tant el treball anterior com aquest darrer, coincideixen

en donar una interpretació profunda a l'associació halita clara

halita tèrbola. Tanmateix, SHEARMAN (1970) descriu una associació

recent d'halita clara-halita tèrbola, de característiques molt

similars a les de la formació Prairie, i qüestiona la validesa

de la interpretació profunda d'aquesta associació. La zona estu

diada per aquest autor (Salina Ometepec, Baja Califòrnia, Mèxic)
constitueix una depressió, dins de la plana supramareal, que expe

rimenta un cicle anyal d'inundació i dessecació. Durant la fase

d'inundació té lloc primerament una dissolució parcial de la capa

halítica del cicle anterior i, un cop l'aigua de mar ha assolit

la concentració adequada, precipita una capa d'halita amb estruc

tura chevron. El nivell de salmorra va baixant per dessecació

fins que acaba ocupant una posició subsuperficial. Per capil.lari
tat l ev apor ac a o esdevé més concentrada i, durant aquest darrer

estadi té lloc, segons aquest autor, la precipitació d ' halita

clara diagenètica, en les cavitats de la capa halítica subjacent.

En un treball més recent, NURMI i FRIEDMAN (1977) consideren

que la interpretació de DELLWIG (1955), basada en l'estudi d'un

sol sondeig de centre de conca, on les capes basals han sofert

una certa recristal.li tzació, és errònia. Segons aquests autors,

la sal amb estratificació irregular, constituida predominantment

per halita clara, amb grans cristalls cúbics, és d'origen profund,

essent primaris
sal amb bandat

els cristalls sense inclusions, mentre que la

d' hali ta clara i hali ta tèrbola, amb zonacions

cúbiques i chevron, s' hauria format en un ambient som, similar

a Salina Ometepec.

ARTHURTON (1973) troba tots dos tipus d'halita en els cris

talls formats per creixement en el fons que obté experimentalment,

l atribueix el caràcter transparent a un creixement relativament
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lent. Aquesta darrera consideració, és a dir, que l'halita tèrbola

rica en inclusions, es forma en una fase de recristal.li tzació

ràpida, mentre que l'halita clara, lliure d'inclusions, correspon

a una fase lenta de creixement, es àmpliament acceptada a la bi

bliografia.

GEISLER (1979) distingeix també les dues varietats conegudes
d ' halita, clara l tèrbola (limpide i lai teux), en els nivells

salífers del Keuper de Lorena, i n'afegeix una tercera, constituï

da per hali ta amb inclusions disperses, que no dibuixen cap es

tructura particular. Aquestes varietats constitueixen tres litofà

cies: la sel clair, formada per aquesta darrera varietat amb in

clusions disperses, la sel sombre, on l' hali ta tèrbola, amb es

tructura chevron està associada a plaques d'halita clara, i la

sel limpide, constituïda únicament per halita clara i que es troba

nomes en zones de recristal.lització. El primer tipus presenta
un contingut en brom constant i baix, l és interpretat per aquesta
autora com a producte de precipitació en una salmorra estratifica

da durant un cert període de temps. L'halita clara (limpide) pre

senta sempre alts continguts en brom i és atr ibuïda a diagènesi
precoç. El conjunt de la sel sombre s'interpreta de manera anàloga
a WARDLAW i SCHWERDTNER (1966). Observa també aquesta autora l'e

xistència d'una ri tmici tat en la distribució de les litofàcies,

donant seqüències del tipus: insolubles (argila-sulfats) ____",. sel

sombre�sel clair.

En definitiva, veiem que, pel que fa a la relació geomètrica
entre l'halita clara i la tèrbola, es reconeixen dos tipus a la

bibliografia:

-una disposició en bandes alternants, que pot mostrar una certa

ritmicitat (DELLWIG, 1955; GEISLER, 1979)

-una disposició chevron, que hem descrit anteriorment (WARDLAv�

l SCHWERDTNER, 1966; SHEARMAN, 1970; etc)

La disposició en bandes alternants és atribuïda per DELLWIG

(1955, 1968) a canvis estacionals. Per altra banda, a partir del

treball de SHEARMAN (1970), hi ha una tendència bastant generalit

zada a interpretar les halites amb estructura chevron com formades

en un ambient de molt poca fondària (similar a Salina Ometepec).
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Pel que fa a la gènesi dels dos tipus d'halita, s'accepta

àmpliament, per una banda, la relació amb un creixement ràpid
o lent de l'halita tèrbola l l'halita clara, respectivament. Per

al tra banda, s'atribueix un origen per creixement en el fons,

en ambient mes o menys profund, al' hali ta sense inclusions, o

amb inclusions disperses: cristal.lització de fons (DELLWIG, 1955;

PUEYO MUR, 1975), origen profund (NURMI i FRIEDMAN, 1977), preci
pi tació a partir d'una salmorra estratif icada (GEISLER, 1979).

L' hali ta completament lliure d'inclusions i amb elevat contingut
en brom, que ocupa cavitats en l'halita chevron, s'interpreta
com d'origen diagenètic a partir de salmorres concentrades atrapa
des en els intersticis.

b) relació hali ta clara-hali ta tèrbola en la formació

salina de Pamplona:

La relació entre els dos tipus d'halita en la formació sali

na de la cubeta potàssica de Pamplona, mostra una variació verti

cal que permet distingir tres casos (fig. 29):

-en la sal de mur abunden les restes de grans tremuges envolta

des per halita clara (Làm. 4, figs. 2 i 3). Localment s'obser

ven peti ts nivells consti tuïts únicament per halita clara,

que presenta mida de gra menor.

-en les hali tes intercalades entre les silvinites hi ha un

predomini de l'halita clara, però sempre amb restes disperses
de zones amb inclusions. En alguns casos es pot observar una

elevada concentració de tremuges per sobre dels nivells de

dissolució (Làm. 9, fig. 3; Làm. 10, fig. 2).

-les hali tes entre carnal. li ta i de sostre presenten cicles

molt ben definits en els quals, en essència, la part inferior

i la superior estan constituïdes per hali ta d'inclusions i

la part central està ocupada per halita clara (Làms. 19, 21

i 22).

Malgrat aquestes diferències,

hi ha una alternança d'episodis de

sembla que en els tres casos

formació d'halita amb inclu-



sal de mur

��--�----�--�--o

FIG, 29

2cm v <> ,> > e 2 \ [ > , , 2cm
bY4�'1iIUI

2cm

o,) ) ¿ } \ ( I t::::> ¿ \ ¿x >" 4 O

halita entre silvinites halita entre carnaHites
i de sostre

Variació en la relació: halita clara-halita tèrbola, en les halites de la

formació salina estudiada.

f-'

�
(Jl



146.

sions i episodis de precipitació d'halita clara. Un fet que desta

ca és l'absència bastant generalitzada d'estructures chevron,

o altres formes de creixement competitiu de fons.

que

L' hàbit de

en la sal de

l' hali ta tèrbola varia verticalment, de manera

mur es troben només grans tremuges mentre que

en les halites superiors de la formació (intercalades entre car

nal.lita, i de sostre) els dos altres hàbits de tremuges descrits

són predominants, tot i que poden aparèixer també grans tremuges
en la base dels cicles.

�s important tenir en compte que, paral.lelament a aquesta
variació vertical en els hàbits de les tremuges, es produeix també

una variació en les característiques de la salmorra. Per una banda

en el quimisme, a mesura que van precipitant les diferents fases

minerals i la salmorra es enriquint o empobrint en determinats

components. Per altra banda, cal també suposar que la profunditat
de la capa de salmorra va minvant a mesura que progressa la sedi

mentació evaporítica, la qual rebleix la depressió original.

5) Significació dels cicles

L'existència d'una disposició rítmica alternant de bandes

d'halita clara i d'halita tèrbola va ser ja indicada per DELLWIG

(1955) i posteriorment ha estat posada de manifest per altres

autors (PUEYO MUR, 1975; GEISLER, 1979; etc). Tanmateix, l'estudi

de l'halita de la cubeta potàssica de Pamplona ha permès un millor

coneixement del caràcter d'aquestes alternances i posar de mani

fest l'existència de cicles ben marcats, desenvolupats preferent
ment en les hali tes entre carnal. li tes i de sostre, que s' han

descrit detalladament en els apartats 2.2.2.6./4.B.e i 2.2.2.8./

4.C., i que s'il.lustren gràficament en la figura 22.

En essència, el tipus bàsic consisteix en la successió:

insolubles ---?' hali ta d' .i nc Lus í.ona-c- hali ta c Lara-e-ha Li. ta d'inclusions

�insolubles. No ha estat possible determinar amb certesa, mitjan

çant l'estudi del contingut en brom (veg. ap. 2.3.4.2./4), a quin
estadi de concentració corresponen les dues varietats halítiques,
i si alguna d'elles s'ha format en un estadi de concentració supe-
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rior a l'altra. Tanmateix, la successió enregistrada en els cicles

sembla indicar un "augment-decreixement" en la concentració.

Aquesta oscil.lació es posa mes de relleu en els cicles on la

part basal és una capeta de dolomita-anhidrita.

En l'halita d'inclusions, la manca d'estructures chevron

l la disposició al' atzar de les tremuges, suggereixen que la

formació dels cristalls es produí principalment en la interfase

aigua-aire, per un procés similar al ques descriu DELLWIG (1955).

Aquests cristalls caurien al fons a partir d'un cert grau de de

senvolupament, i s'acumularien en la interfase aigua-sediment.

Pel que fa a l'halita clara, pràcticament sense inclusions,
hem vist en els apartats anteriors que ha estat atribuïda, en

general, a precipitació lenta en el fons de la salmorra.

Se sap que l'halita té un coeficient de temperatura de solu

bili tat positiu quan precipita sola, prèviament a la saturació

en KCl (BORCHERT i MUIR, 1964; BRAITSCH, 1971). En aquestes condi

cions, la precipitació d'halita clara es podria explicar:

-bé per supersaturació de la salmorra de fons durant l'estació

freda,

-bé per refredament sobtat de la salmorra superficial quan

descendeix convectivament a parts més profundes de la conca.

En condicions de saturació respecte del KC1, l' hali ta té

un comportament termòfil (veg. ap. 2.2.3.2./1.d.), de manera que

aquestes hipòtesis no serveixen per explicar la precipitació d'ha

lita clara en les halites associades a la silvinita. Una possibi
litat alternativa seria que operés en aquest cas el mecanisme

contrari, és a dir, que la precipitació fos induïda per un incre

ment tèrmic en l'època càlida, mentre que en l'època freda preci

pitaria la silvita, de comportament criòfil acusat (BORCHERT i

MUIR, 1964; BORCHERT, 1969).
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2.2.3.2. LES SALS POTASSICO-MAGN�SIQUES

1) Aspectes físico-químics i sedimentològics de la precipita
ció de les sals potàssico-magnèsiques

a) origen dels dipòsits salins lliures de MgS04:

L'estudi dels dipòsits salins revela que és molt freqüent
el tipus empobrit o completament deficient en MgS04 (conques po

tàssiques de la depressió de l'Ebre, conca potàssica d' Al s àc í.a ,

formacions Prairie i Paradox d'Amèrica del Nord, etc), i aquest
fet s'utilitza com a criteri de classificació per a les formacions

salines (BRAITSCH, 1971).

Els exhaustius estudis duts a terme sobre els aspectes físi

co-químics de les seqüències salines demostren que la formació

dels precipitats que constitueixen aquest tipus de dipòsit, no

és possible a partir d'aigua de mar normal. Es a dir, que hi ha

hagut un procés d ' alteració en el quimisme del cos d'aigua de

mar original, que ha provocat l'empobriment d'aquesta aigua en

MgS04.

b) causes de l'alteració de l'aigua de mar:

Per explicar l' alteració de l'aigua de mar normal, hi ha

essencialment dues hipòtesis:

-la primera arrenca dels treballs de BORCHERT (1969 i treballs

anteriors) el qual suposa que la causa de la deficiència en sul

fats de Na i Mg, de la majoria d'evaporites marines naturals,

es la reducció dels sulfats dissolts en el cos d'aigua inicial

per part de bactèries, durant la fase sapropèlica prèvia a la

deposició evaporítica, que es produeix com a conseqüència de la

restricció de la conca i la minva en el subministrament d'oxigen.
El producte resultant d'aquesta reducció bacterial és H2S que

escapa a l'atmosfera.

NEEV i EMERY (1967) atribueixen a l'activitat de bactèries

sulfato-reductores, l'absència de guix en els sediments del fons



149.

de la Mar Morta. Aquesta absència contrasta amb les grans quanti
tats d'aquest mineral que precipiten en les aigües superficials.
El sulfat càlcic és descompost en el fons i reciclat cap a la

superfície. Utilitzant hidrats de carboni (o algun altre tipus
de matèria orgànica) com a font d'energia, aquestes bactèries

produeixen la descomposició del sulfat mitjançant la reacció:

3(CaS04.2H20)+C6H1206 �3CaC03+3H2S+3C02+9H20

La major part del H2S que es forma, es difon cap a la capa d'aigua

superior on l'oxigen dissolt el converteix ràpidament en sulfat.

Aquestes idees han estat utilitzades posteriorment per al

tres autors (FRIEDMAN, 1972; BUSSON, 1978, 1980; etc).

-la segona hipòtesi suposa una pèrdua de S04 i/o Mg, bé per

influxos d'aigües portadores de Ca que produiran la precipitació
de CaS04 per una banda i de dolomita o magnesi ta per una altra,

bé com a conseqüència de dolomitització (SHEARMAN, 1966, 1973;

BRAITSCH, 1971).

SHEARMAN (1966) fa notar que en les seqüències evaporítiques
que més s'aproximen a la teòrica, els sediments encaixants no

són carbonatats, mentre que en les més discrepants l'encaixant

és carbonatat. En el primer cas, la precipitació de sulfat càlcic

que es produeix durant l'evaporació no és suficient per exhaurir

els ions sulfat existents i, com no es produiran altres reaccions

importants entre salmorra i encaixant, les salmorres contindran

Na, Mg, K, CI i una certa proporció de S04, i podran originar

seqüències salines similars a la teòrica. En ambients carbonatats,

pero , la dolomiti tzació donarà lloc a la retenció d'ions Mg i

al' alliberament d'ions Ca que precipitaran en forma de CaS04,

produint així l'exhauriment de pràcticament tot el sulfat. Les

salmorres resultants seran, doncs, deficients en Mg i S04.

Aquesta segona hipòtesi és proposada també pels autors rus

sos (VALYASHKO, 1958, i altres) sota el concepte de "metamorfisme

de salmorra".

NURMI i FRIEDMAN (1977) atribueixen a dolomitització i pre

cipitació intersticial de guix, la deficiència en sulfat i magnesi

de la silvinita de la conca Michigan.

El més probable és que tots dos mecanismes siguin operatius,
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sense descartar altres possibles processos. El que sí és clar,

en vista de les nombroses seqüències evaporítiques deficients

en sulfats, es que el procés o processos que produeixin l'altera

ció de l'aigua de mar han de ser freqüents, i no excessivament

complicats, a l'escala geològica.

c) paragènesis potàssiques primàries. Origen de la

silvita:

Després de més d'un segle d'estudis experimentals sobre

cristal.lització de sals marines (veg. STEWART, 1963), es coneixen

des de fa alguns anys, els aspectes principals de l'equilibri
estable i metastable en un sistema químic amb els principals ions

de l'aigua de mar, entre OQ l 110QC. Aquests ions són: Na, Mg,
Ca l K (cations), i Cl, S04, RC03 i Br (anions).

En l'estadi de cristal.li tzació de les sals de K i Mg,

aquests vuit ions es redueixen a cinc, j a que: per una banda,

el brom no forma compostos separats sinó que substitueix el clor

en la xarxa dels clorurs; la maj or part del carbonat es separa

en forma de CaC03 abans de la fase salina; lS' ha considerat,

en general, que la major part del calci precipita en forma de

sulfat (guix o anhidrita) abans de l'estadi halític. Els cinc

ions resultants són: Mg, Na, K, Cl i S04, en condicions de satura

ció respecte del NaCl, a causa de l'excés de sodi i clor presents

en l'aigua de mar.

Aquest darrer fet, permet reduir el sistema quinari a només

tres variables, sempre en condicions de saturació respecte del

NaCl, i la utilització d'un diagrama ternari, en el qual els vèr

texs del triangle corresponen a: 100 MgC12, 100 K2C12 i 100 Na2S04

La reducció del sistema quinari a tres components i la introducció

de la seva representació gràfica en un diagrama ternari es deu

a J)\NECKE (1923) i, en general, aquesta representació es coneix

com a "diagrama ternari de Janecke".

En el diagrama de Janecke només es possible la representació
d'isotermes ja que per mostrar la dependència amb la temperatura

caldria un model tridimensional. Els punts que representen les

sals no es projecten dins dels camps d'estabilitat propis i per
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tant les solucions considerades són solucions saturades incon

gruents.

El curs de la cristal.li tzació, un cop j a s' ha produït la

precipitació de l'halita, es pot seguir en aquests diagrames tri-

angulars i varia segons la temperatura considerada. El
;

caml de

la cristal.li tzació sempre comença en el punt que correspon a

la proj ecció de l'aigua de mar, i acaba en el punt Z, punt final

de totes les vies de cristal.lització, que representa l'única

solució saturada congruent del triangle (fig. 30). En el punt
Z té lloc l'evaporació completa, amb formació de bischofita-carnal

lita-kieserita-halita (BORCHERT i MUIR, 1964; BRAITSCH, 1971).
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Fig. 30 Diagrama ternari de Janecke per a la isoterma de 252C, en condicions

de saturació respecte al NaCl i en un equilibri estable. Les línies
més gruixudes indiquen els camins de la cristal.lització. SW, punt corresponent
a l'aigua de mar. Z, punt final de les vies de cristal.lització. (BRAITSCH,
1971) .
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Clàssicament, des dels treballs de Vant' Hoff l Janecke

(veg. BRAITSCH, 1971, p. 85 i BORCHERT i MUIR, 1964, p. 70), les

capes salines es divideixen en els estadis següents:

A. comprèn la precipitació prev i.a a la saturació en les sals

del sitema quinari

B. correspon a la precipitació dels sulfats de NaMg o Mg, sense

sals de K

C. correspon a la precipitació de sals de KMg, sense carnal.li

ta

D. precipitació de carnal.lita

E. estadi terminal de precipitació, amb bischofita

A STEWART (1963, p. Y14-Y24) l BORCHERT i MUIR (1964, fig.
6.3) es refereixen detalladament les seqüències salines obtingudes
a partir de l'evaporació isotèrmica de l'aigua de mar, a diferents

temperatures.

les

Tanmateix,

successions

la comparació de

salines naturals

les seqüències teòriques amb

mostra que aquestes darreres

no segueixen exactament el model teòric, sinó que presenten, en

general, una sèrie de discrepàncies. Una excepció és el cicle

segon (Stassfurt) del Zechstein alemany, que és la successió natu

ral més pròxima que es coneix a la teòrica. Però, tornant a la

majoria de seqüències naturals, els punts més significatius de

discrepància són, molt resumidament:

-un volum relativament gran de dipòsits de sulfats l carbonats

càlcics en les seqüències naturals,

-absència, o escassedat, bastant generalitzada de sulfats mag

nèsics,

-prèsencia freqüent de silvita, i

-absència de bischofita.

Respecte dels estadis anteriorment citats, aquests punts

es concreten en la manca dels episodis BlE de cristal.lització

en les seqüències naturals (BORCHERT, 1969).

Per explicar aquestes discrepàncies s'han anat suggerint
una serle de teories:

-la deficiència en sulfats de l'aigua de mar, que ja hem comen-
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tat anteriorment,
-la importància de la cristal.lització en condicions metasta

bles (veg. STEWART, 1963),
-el fet que la cristal.li tzació tingui lloc en condicions de

gradients de temperatura i concentració (condicions "dinamo

poli tèrmiques", BORCHERT i MUIR, 1964; BORCHERT, 1969, i tre

balls anteriors),
-la importància dels processos metamòrfics, que en les sals

tenen lloc a temperatures i pressions molt mes baixes que

en altres roques (BORCHERT, 1969).

Segons BORCHERT (1969, i treballs anteriors), la deficiència

més o menys pronunciada en sulfats de tots els dipòsits salins

oceànics, es la causa que el principal mineral potàssic primari
no sigui la kaini ta, com fóra d'esperar, sinó la carnal. li ta,

acompanyada per hali ta, i sovint peti tes quantitats d' epsomi ta

i hexahidrita.

BRAITSCH (1971) mostra una sèrie de successions teòriques,
calculades per a equilibri estable i metastable (taula 10, figs.
26 i 27), indicant també, en el primer cas, les diferències que

resul ten segons hi hagi o no reacció en els punts de transició

dels precipitats formats amb el líquid residual. D ' altra banda

mostra també les successions potàssiques calculades per a dife

rents estadis d'empobriment en MgS04 (fig. 31 d'aquest treball).

gran

les

En un treball recent, HARVIE et

part de les discrepàncies entre

teòriques es deuen a l'excessiva

al. (1980) indiquen que

les seqüències naturals i

simplificació que suposa

el sistema quinari, i que els càlculs realitzats per ells, inclo

ent en el sistema les fases càlciques, estan més d'acord que els

anteriors amb els dipòsits naturals, concretament quant a la glau

berita, la polihalita i la kainita. No fan cap preo i s a o respecte

de la silvita que, per altra banda, no apareix en les seqüències
que mostren.

L'origen de la silvita (KC1) ha estat i és encara una qües
tió polèmica en l'estudi de la gènesi de les roques salines (BOR

CHERT i MUIR, 1964; BRAITSCH, 1971). Així, mentre alguns autors

consideren que, si no tota, la major part de la silvita es un
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producte secundari format a partir de l'alteració de la carnal.li

ta o altres sals potàssiques, altres autors admeten la possibili
tat d'un origen primari. El primer grup d'autors es basa fonamen

talment en els fets següents, posats de manifest per BORCHERT

l MUIR (1964):

-en l'evaporació isotèrmica de l'aigua de mar, la precipitació
de silvita només és possible, l en poca quantitat, per sota

de 02C, o a partir de 832C

-en condicions dinamo-politèrmiques d'evaporació, és a dir,
amb gradients de temperatura i concentració, augmenta el rang

d' estabili tat d'algunes sals i es produeix experimentalment
la precipitació de silvita, a partir de solucions relativament

pròximes a la cornpo s i c i o de l'aigua de mar, però deixa de

formar-se quan la composicié es fa molt pròxima a la marina

(veg. BORCHERT l MUIR, 1964, p. 85 i fig. 7.1)

Quant als qui defensen la possibilitat d'un origen primari,
RAUP (1970) es basa en la precipitació experimental de silvita

pr i.mar i a que obté per mescla de salmorres, a partir d'aigua de

mar de densitat 1,313 i una solució saturada en MgC12. La propor

ció de silvita:halita obtinguda és 70:30.

Segons BRAITSCH (1971) la precipitació de silvita primària
és possible en condicions d ' alteració del contingut en MgS04 de

l'aigua de mar. Distingeix aquest autor quatre estadis diferents

d'empobriment en HgS04 (a VALYASHKO, 1958, i STRAKHOV, 1970, es

presenten càlculs similars), i els representa en el diagrama ter

nar i de Janecke, en el qual es disposen en la línia recta que

uneix el punt corresponent al MgS04 amb el punt que correspon

a l'aigua de mar, allunyant-se progressivament del MgS04 (fig.

31, a).

La situació d'aquests punts en el diagrama és:

I. en el límit entre els camps de l'epsomita l la kainita

lI. en el límit entre els camps de la kainita l la silvita

III. en el punt (83.4) Mg; (11.4) K2 ; ( 5 . 2 ) S04

IV. en el punt (87.3) Mg; (12.7) K2 ; ( O ) S04

A la figura 31 (b) es representen gràficament, i amb les

potències normalitzades per a una capa d'halita de 100m, les dife-

rents fases minerals que precipitarien en cadascun dels quatre



155.

I
I
I
I

I
I

i
p

Fig. 31a Alteracions en la composició de l'aigua del mar, per: 1) eliminació
de MgS04 (estadis l a IV); 2) precipitació de polihalita, amb influx

de solucions riques en CaS04; 3) per precipitació de polihalita sense influx
de solucions riques en CaS04. (BRAITSCH, 1971)
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Fig. 31b Precipitació primària calculada a 25QC en diferents estadis d'empo-
briment en MgS04, sense reacció en els punts de transició. Les po

tències estan normalitzades per a una capa d'halita de 100m. (BRAITSCH, 1971).
n, halita; sy, silvita; c, carnal.lita; k, kainita; ks, kieserita; e, epsomita.
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estadis d'empobriment en MgS04 considerats.

En els estadis III i IV, es produeix la precipitació de

silvita-halita. En l'estadi IV té lloc primerament la precipitació
de silvita-hali ta l posteriorment de carnal. li ta-hali ta. Aquesta
successió salina és la que es troba a la conca evaporítica sud

pirinenca, tant en la zona navarresa corn en la catalana.

d) influència de la temperatura en la precipitació
dels clorurs:

La solubilitat del KCl té un acusat coeficient positiu de

temperatura, que pot ser reduït per afegiment de MgC12. Així,
a 202C i 55 mol MgC12/100 mol H20, aquest coeficient té un valor

de O,llg KC1/100g H20 per grau.

En el cas del NaCl, quan precipita a partir de l'aigua de

mar prèviament a la saturació en KC1, té sempre un coeficient

de temperatura de solubilitat positiu. Tanmateix, la presència
de KCl redueix aquest coeficient. En condicions de saturació res

pecte del KC1, el coeficient de temperatura de solubilitat del

NaCl varia segons la concentració en MgC12. A baixes concentra

cions de MgC12, aquest coeficient és negatiu, mentre que a concen

tracions mitjanes o altes és positiu. A partir de 50 mol MgC12/
1000 mol H20, resta pràcticament constant i independent de la

temperatura. El canvi de signe es produeix aproximadament a 20

mol MgC12/1000 mol H20, però segons BRAITSCH (1971) la concentra

ClO de MgC12 no ateny mai aquest valor límit. (BORCHERT i MUIR,

1964; BRAITSCH, 1971)

BRAITSCH (1971) calcula que a partir d'una solució saturada

en KCl i NaCl, de 10m de fondària, el refredament de 202C a 192C

produiria una capa de silvi ta de 5mm de gruix, i tenint també

en compte el NaCl, es tindria un total de 6, 3mm de precipitat,

compost per: 78% de KCl i 22% de NaCl.

Pel que fa a la carnal. li ta, tot i que no es coneix amb

precisió el coeficient de temperatura de la seva solubilitat,

BRAITSCH (1971) afirma que és certament comparable al de la silvi

ta, mentre que BORCHERT i MUIR (1964) creuen que la carnal.lita



157.

no té un comportament criòfil tan acusat.

Tornant al' exemple anterior, les solucions saturades en

KCl i NaCl són més denses (a igual contingut en MgC12) quan la

temperatura és més elevada. Així, una solució derivada de l'aigua
de mar, lliure de MgS04, quan assoleix el punt de saturació en

KCl i NaCl a 402C (62,5 mol MgC12/l000 mol H20) té una densitat

de 1,268, però a 252C la densitat és 1,265g.cm3. Aquest fet deter

mina que es produeixi una circulació de salmorres i com a conse

qüència precipitació, ja que la salmorra superficial, més calenta

i més densa, s'enfonsarà l, en refredar-se per bescanvi d'energia
calorífica amb les capes inferiors de salmorra, produirà la preci
pi tació d'una mica de KCl i NaCl. Si encara no s' ha assolit la

saturació en KC1, precipitarà tan sols NaCl .

Es a dir, doncs, que la precipitació per refredament de

la salmorra pot ser un mecanisme fonamental en la formació de

la silvi ta i la carnal. li ta. Aquest refredament pot ser degut
a un descens de la temperatura al començament de la tardor (VALY

ASHKO, a STRAKHOV, 1970) o de l'hivern (BORCHERT, 1969), o bé

pot ser el resultat de l'arribada de flux de salmorra a parts

centrals més fredes de la conca (WARDLAW i SCmvERDTNER, 1966),

no directament relacionada, necessàriament, amb fluctuacions

anyals de la temperatura (BRAITSCH, 1971). En aquest darrer cas,

BRAITSCH suggereix que cada cicle: argila-halita-silvita, corres

pondria a un nou influx de solució. Per a RICHTER-BERNBURG (1972),

les zones de KC1-NaCl en els dipòsits potàssics, van ser precipi
tades en les parts més profundes de la conca, on les aigües eren

més fredes.

La precipitació primària induïda per refredament explicaria,

segons BRAITSCH ( 1971), 1 ' alt contingut en KCl d'algunes capes

de silvinita,

molt més alts

la maj or part

ja que una evaporació isotèrmica donaria continguts
en NaCl. Aquestes idees encaixen perfectament amb

dels termes silvítics del paquet de silvinita de

la conca potàssica navarresa, els quals, com hem vist anteriorment

tenen generalment un caràcter monomineral molt acusat.

El model de precipitació potàssica en el centre de la conca

explicaria també, segons l'autor anterior, les discrepàncies entre

les gruixàries relatives de la capa halítica subjacent i les po-
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tàssiques, ja que les àrees de distribució serien diferents i

les sals potàssiques es concentrarien en zones més reduïdes.

Aquestes discrepàncies són particularment acusades en la cubeta

potàssica de Pamplona, on la relació aproximada de potències és:

10m de sal de mur, 2m de silvinita-halita, 12m de carnal.lita

halita. Segons BRAITSCH aquesta relació hauria de ser: 100m d'ha

lita, 2,9m de silvinita-halita, 8,6m de carnal.lita-halita (veg.

fig. 31, b).

e) estadi final de la cristal.lització:

Com ja hem avançat en un apartat anterior, tots els camins

de cristal.li tzació acaben en el punt Z, que representa l'única

solució saturada congruent del triangle, i en el qual es formen:

bischofita-carnal.lita-kieserita-halita, essent la bischofita

el mineral predominant (BORCHERT i MUIR, 1964; BRAITSCH, 1971).

STEWART (1963) i BORCHERT i MUIR (1964) donen detalls de les va

riacions produïdes en aquest darrer estadi, E, en funció de la

temperatura.

Pel que fa a l'absència de bischofita dels dipòsits naturals,

hi haurien dues raons principals:

-la dificultat d'assolir, en condicions naturals, aquest darrer

estadi d'evaporació, i

-el caràcter extremadament higroscòpic de la bischofita, que

faria que la poca que pogues precipitar es descomposés tot

seguit.
(VALYASHKO, 1956; STEv�ART, 1963; BORCHERT i MUIR, 1964; BORCHERT,

1969)

f) configuració de les conques evaporítiques en l'esta

di de precipitació de les sals potàssico-magnèsiques

Deixant al marge el possible caràcter profund o som de les

grans conques evaporítiques, del qual tractarem més tard, un pro

blema que es planteja, lligat a l'anterior però una mica indepen

dent, és l'estadi d'evolució en què es troba la conca evaporítica

quan comença la precipitació de les sals potàssico-magnèsiques,
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que alguns autors anomenen també "sals d'elevada solubilitat"

o "sals finals". Essencialment, hi ha dues hipòtesis:

-la conca pot ser encara profunda en els darrers estadis de

precipitació (BORCHERT i MUIR, 1964; MATTHEWS i EGLESON, 1974)

-quan es produeix l'acumulació de les sals potàssico-magnèsi
ques, la conca ha assolit un caràcter molt som, àdhuc amb

dessecació periòdica (SCHMALZ, 1969; VALYASHKO, 1972; NURMI

i FRIEDMAN, 1977)

SCHMALZ (1969) mostra, a partir d'una s e r ie de càlculs,

que per omplir una conca d'un volum determinat, amb salmorra prou

concentrada per permetre la precipitació de sals potàssiques,
cal un volum d'aigua 100 vegades superior, l que l'evaporació
d'aquesta aigua produiria un volum de sals primeres (guix i halita

essencialment) superior al volum total de la conca. Així, aquestes
sals omplirien completament la conca i desplaçarien les salmorres

denses, impedint l'acumulació de quantitats importants de sals

solubles. Segons aquest autor, en el cas òptim que no es produeixi

pèrdua per reflux de salmorres denses, aquestes estaran prou con

centrades per permetre l'acumulació de sals potàssiques, quan

les sals primeres precipitades ocupin aproximadament la meitat

del volum original de la conca, ja que el volum de salmorra d'alta

densitat pr�duIda serà igual al volum de sals primeres precipita
des. Aquesta relació justifica, segons SCHMALZ, que les sals eva

porítiques finals es trobin en pocs dels dipòsits naturals, i

que quan es presenten es trobin restringides al terç superior
del dipòsit.

VALYASHKO (1972) insisteix també en les relacions volumètri

ques entre les salmorres parentals l les sals que en precipiten
i afirma que, en el cas de l'aigua de mar, s'assoleix un equilibri
de volum entre la fase sòlida precipitada i la fase líquida (sal

morra densa residual) quan comença la precipitació de les sals

potàssiques. Segons aquest autor, una conca salina marina ateny

l'estadi de playa-lake abans de la precipitació de les sals potàs

siques. Tanmateix, si la conca experimenta una subsidència irregu

lar, hi haurà un drenatge dels líquids parentals intercristal.lins

cap a les zones de major subsidència, on s'acumularan formant

llacs. Aquesta idea de l'atrapament de salmorres denses en depres-
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sions topogràf iques, durant els estadis terminals emergents, és

expressada també per SCHMALZ (1969).

NURMI i FRIEDMAN (1977) apliquen aquestes idees a la silvi

ni ta del Lower Salina Group de la conca Michigan, i conclouen

que la deposició de la litofàcies silvinítica de centre de conca,

tingué lloc en una conca marina aïllada, en estadi de marine-pla

ya.

En el nostre cas, és difícilment acceptable un ambient de

tipus playa-lake, amb dessecacions periòdiques completes. La per

fecta conservació de l'estructura de la majoria dels cicles de

silvinita en tot el jaciment (lOKm, aproximadament) no està massa

d'acord amb aquest tipus de marc sedimentari.

Per altra banda, el fet que les capes potàssiques es trobin

en la part inferior de la sèrie no encaixa amb els esquemes comen

tats anteriorment, l introdueix un problema d'interpretació. Si

la profunditat era mínima en aquest estadi, caldria suposar: bé

que tot el paquet potàssic i les sals de sostre es van dipositar
en un ambient molt som, de característiques molt similars en tots

dos casos, bé que hi hagué una recàrrega de la conca al' inici

de la deposició de les sals de sostre. Aquesta darrera idea no

està massa d'acord amb els resultats de les anàlisis de brom,

j a que les hali tes de sostre (com a mínim la part inferior de

la unitat) continuen tenint continguts elevats en aquest element.

Per altra banda, la deposició de la unitat halítica superior (de

50 a 100m de potència) en un ambient molt som planteja la necessi

tat d'una subsidència elevada i, com veurem més endavant, ni els

valors més elevats detectats de subsidència poden compensar la

rapidesa de la sedimentació evaporítica.
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2) Característiques primàries de la successió potàssico-mag
nèsica de la cubeta de Pamplona

L'estadi de precipitació potàssico-magnèsica està represen

tat a la formació salina de la cubeta potàssica de Pamplona única

ment per dues paragènesis:

- silvita-halita (amb anhidrita i polihalita)
- carnal.lita-halita (amb anhidrita i dolomita)

L'associació silvi ta-hali ta presenta també la varietat de

signada tradicionalment com "silvinita transformada", d'origen
clarament secundari, de la qual tractarem en un altre apartat.

Hem vist anteriorment que una sèrie d'autors no admeten

l'existència de silvita primària en quantitats importants, i fan

extensiu a tota la silvita un origen secundari a partir de meta

morfisme de dissolució d'una fase carnal. lítica primària, mecanis

me que és acceptat unànimement com a generador de la silvinita

transformada.

En el cas de la formació salina navarresa, hi ha una sèrie

de factors que obliguen a considerar la possibilitat d'un origen

primari. Aquests factors són de tres tipus:

-físico-químics: l'absència total de sulfats de magnesi i l'as

sociació de silvita-halita l carnal.lita-halita, encaixen

perfectament amb el tipus de seqüència primària calculat per

BRAITSCH (1971) en l'estadi IV d'empobriment en MgS04 de l'ai

gua de mar (veg. ap. l.c. d'aquest capítol).

-sedimentològics i texturals:

.continuïtat dels cicles de

de quilòmetres, conservant

diferents termes del cicle .

. existència de granoclassificació en molts dels termes silví

tics (veg. ap. 2.2.3.l./2.c.) .

silvinita al llarg d'una sèrie

exactament la disposició dels

. microstructura granular de la silvita, amb els grans perfec
tament individualitzats, en contrast amb les grans plaques
cristal.lines que constitueixen la silvinita transformada.
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-geoquímics: l'estudi geoquímic (veg. capítol 2.3.) mostra

clarament un comportament diferenciat entre la silvinita i

la silvinita transformada, presentant aquesta darrera, en

molts casos, característiques intermèdies entre la carnal.lita

i la silvinita normal.

Per altra banda, s 'han aplicat al jaciment els criteris

genètics de KUHN (1968, 1972), basats en el contingut en brom

i rubidi de la silvita i la carnal.lita (veg. ap. 2.3.4.3.), els

quals semblen donar suport a un origen primari, amb algunes dis

crepàncies, però, respecte als càlculs de l'esmentat autor.

Un origen primari per a la major part de la silvita de la

conca potàssica catalana, es defensat també per PUEYO MUR (1975),

opinió que havia estat igualment expressada per alguns autors

anteriors (SOLANS i MONTORIOL, 1968; MONTORIOL l FONT ALTABA,

1969).

Les causes que van determinar la precipitació dels minerals

potàssico-magnèsics estigueren probablement relacionades amb va

riacions tèrmiques (veg. ap. l.d. d'aquest capítol).
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3) Li tofàcies produïdes per transformacions secundàries del

dipòsit

a) aspectes teòrics:

-concepte de metamorfisme en roques salines: les

propietats particulars dels minerals salins són la causa que so

freixin transformacions anàlogues a les que experimenten els mine

rals silicatats durant el metamorfisme, pero a temperatures i

pressions molt inferiors. El paral.lelisme de les transformacions

sofertes en tots dos casos, justifica l'ús tradicional del terme

"metamorfisme" en el cas de les roques salines (veg. BORCHERT,

1969, p. 842). Tanmateix, no tots els autors estan d'acord amb

aquesta utilització del terme, i així KUHN (1955b) prefereix parlar
de metasomatisme.

En aquest treball, parlarem de transformacions "secundàries"

en sentit ampli, per designar tots els canvis experimentats pel

dipòsit posteriorment a la sedimentació i excloent les transforma

cions sinsedimentàries. Tanmateix, utilitzarem també en alguns
casos el terme "metamorfisme" per la seva tradició i arrelament

en la bibliografia.

A partir de l'estudi i millor coneixement dels dipòsits
salins naturals, s'ha anat veient la importància d'aquestes trans

formacions secundàries per explicar l'origen de determinades para

gènesis. En aquest sentit, alguns autors corn Borchert, s'han des

tacat per atribuir a aquest tipus de transformacions un paper

preponderant en l'evolució dels dipòsits evaporí tics i les asso

ciacions minerals resultants (BORCHERT, 1969; SALVAN, 1968).

-principals tipus de transformacions "metamòrfi

ques" en les roques salines: podem agrupar les transformacions
�------------------��------------

metamòrfiques que afecten les roques salines en els tipus se-

güents:

.metamorfisme tèrmic: és el que genera l'augment de temperatura

produït generalment per l'enterrament. Afecta fonamentalment

els minerals salins hidratats que, a causa del seu restringit
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camp d'estabilitat, poden ser alterats a temperatures relati

vament baixes (per sota de 100QC).

Aquest tipus de transformacions havien ja estat expressades

per ARRHENIUS (1912) i posteriorment per altres autors, en

especial JANECKE (1923, l treballs anteriors). Correspon al

"primer estadi metamòrfic" de KOKORSCH (1960) i al "metamor

fisme geotèrmic progressiu" de Borchert (BORCHERT l MUIR,

1964).

Segons BORCHERT l MUIR (1964) les paragènesis que resulten

d'aquest tipus de metamorfisme, es formen per reacció de la

fase sòlida amb els líquids produïts per la fusió geotèrmica
de fases hidratades. En la fusió de les fases minerals asso

ciades a carnal.lita, el líquid resultant provoca la ruptura
de part de la carnal. li ta l es forma un residu de silvi ta

i una fase líquida rica en MgC12. Així, a partir de l'associa

ció: epsomita-halita-carnal.lita, que aquests autors conside

ren com la paragènesi potàssica p r i.mar i a mes important, es

formaria una associació de: kieserita-silvita-carnal.lita-

halita, o kieserita-carnal.lita-silvita-halita, en funció

de les proporcions dels minerals primaris.
BRAITSCH (1971) opina que els efectes d'aquest metamorfisme

tèrmic no són d'esperar en les paragènesis lliures de sulfats

magneslcs ja que aquestes són estables en l'interval de tempe

ratura que es considera habitualment (fins a uns 100QC). Se

gons aquets autor és incerta la importància que pugui tenir

aquest procés en l' alteració de la carnal. li ta, j a que la

descomposició d'aquest mineral en silvita i solució es produ
eix a 167 QC. STEvJART (1963) fa notar que la presència, en

molts dipòsits evaporítics, de carnal.lita aparentment primà
ria indica que rarament s'ateny aquesta temperatura.

PUEYO MUR ( 1975) reconeix aquest tipus de transformació,
tot i que amb caràcter molt incipient, en els jaciments cata

lans: en la part superior d'algunes capes de silvinita s'ob

serva com la carnal.lita preexistent s'ha transformat a silvi

ta de gra gruixut, amb una pasta carnal.lí tica intersticial.

També en la carnal. li ta massissa observa indicis d'aquesta
transformació.



165 .

. metamorfisme de dissolució: les transformacions que genera

es deuen a la penetració de solucions no saturades en els

dipòsits
BORCHERT

salins. Correspon al "metamorfisme retrògrad" de

(1960¡

metamòrfic" de

BORCHERT

KOKORSCH

i MUIR, 1964) i al "segon

(1960). Va ser formulat per

estadi

D'ANS

l KUHN (1940), i és més important que l'anterior.

Per a Borchert, la procedència d'aquestes solucions estaria

relacionada fonamentalment, amb la transformació guix ___,.anhi

drita de les capes inferiors del dipòsit evaporític (suposa
una potència de desenes o centenars de metres d' anhidri ta) .

Altres possibles fonts podrien ser: solucions hidrotermals

o aigües subterrànies profundes.

Aquestes solucions produirien la dissolució de l'halita

i, un cop saturades en NaCl, podr ien produir metamorfisme

de dissolució en els dipòsits potàssics. Segons aquest autor,

a partir d'una associació original de: epsomita-halita-carnal
lita, o hexahidrita-halita-carnal.lita, es produiria en un

primer estadi de metamorfisme retrògrad l'associació: kieseri

ta-silvita-halita, per descomposició de la carnal.lita, extre

madament soluble (la formació de la kieserita tindria lloc

en un estadi diagenètic bastant inicial, per deshidratació

geotèrmica de l'epsomita o l'hexahidrita)¡ i a partir d'halita

-carnal.lita s'originaria l'associació silvita-halita.

Segons BRAITSCH (1971) l'alteració incongruent de la carnal

lita per metamorfisme de dissolució, és probablement el procés
més important en l'alteració de les sals potàssiques. En aques

procés, la carnal. li ta es dissol primerament de manera con

gruent fins a assolir el punt de saturació respecte del KC1.

Un cop assolit aquest punt, tot el KCl que es va produint

per alteració de la carnal.lita, precipita en forma de silvita

Tant BORCHERT (1969¡ BORCHERT i MUIR, 1964) com BRAITSCH

(1971), atribueixen a aquesta fase la formació de hartsalzs

anhidrí tics a partir de nivells amb carnal. li ta. En les se

qüències amb MgS04 es podrien formar hartsalzs kieserítics.

BORCHERT (1969) posa un gran èmfasi en el paper exercit pel
metamorfisme de dissolució en la gènesi de les variacions

laterals de fàcies de mol tes capes potàssiques, posant com

a exemple el cas del cicle Stassfurt.
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Els darrers estadis del metamorfisme de dissolució poden
conduir a una eliminació completa de les sals potàssiques
ja que, un cop desapareguda la carnal.lita, es produirà l'al

teració de la silvita, essent el producte final halita (amb

anhidrita) en el cas de l'associació silvita-halita, sense

sulfat magnèsic (BORCHERT i MUIR, 1964; BRAITSCH, 1971). En

la conca potàssica catalana, aquest tipus d ' halita estaria

representat per l'halitita homogénea recristalizada estratifi

da, que passa lateralment a un hartsalz anhidrític (PUEYO

MUR, 1975).

Tanmateix, donada la gran varietat de solucions que es pro

dueixen en aquesta fase, es pot produir també un enriquiment
en KC1. Per exemple, quan solucions saturades en KCl i NaCl,

resultants de la dissolució de silvinita, es posin en contacte

amb carnal.lita no alterada, aquesta es dissoldrà i precipita
rà molta més silvita de la que havia estat dissolta (BRAITSCH,

1971) .

. altres transformacions: KOKORSCH (1960) distingeix un "tercer

estadi metamòrf ic", en el qual es produeix precipitació de

carnal.lita a partir de solucions riques en MgC12, originades
també per processos metamòrfics.

Per altra banda, la gran plasticitat dels minerals salins

justifica que puguin experimentar deformacions intenses a

pressions relativament baixes. �s molt freqüent que les lito

fàcies salines presentin una orientació dels grans ("esquisto

sitat") no coincident amb l'estratificació.

b) origen de la silvinita transformada:

Com ja hem vist anteriorment, la silvinita presenta un tipus

especial de litofàcies, molt rica en KC1, que hem designat "silvi

nita transformada". El tret més significatiu del seu caràcter se

cundari és la presència d'inclusions hexagonals d'hematites, que

semblen ser exclusives de la carnal. li ta. Podem resumir breument

les principal característiques d'aquesta litofàcies en els punt

següents:
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-microstructura caracteritzada per la presència de grans pla

ques cristal.lines, molt diferent de la silvinita normal,

-comportament geoquímic perfectament diferenciat de la silvini-
,

ta normal, generalment amb característiques intermèdies entre

la carnal.lita i la silvinita,

-es troba essencialment formant llentilles aïllades, associades

a zones de dissolució de la silvinita o de tot el paquet po

tàssic ¡ les grans zones de transformació es situen, aparent
ment en les proximitats de falles importants (MEN�NDEZ, 1971).

En base a tots els punts anteriors, sembla clar l'origen
de la silvinita transformada per metamorfisme de dissolució de

capes de carnal. li ta. L'arribada de solucions, possiblement ja
saturades en NaCl i KC1, provocaria la descomposició de la carnal

lita, amb precipitació subsegüent de silvita i halita, i allibera

ment de solucions magneslques.

La perfecta conservaClO, en alguns casos, dels cicles origi
nals d' hali ta-carnal. li ta, així com la presència de restes de

tremuges en els nivells d ' halita associats a la transformada,

estarien d'acord amb suposar que no hi hagué una dissolució gene

rali tzada de les capes halítiques i que per tant les solucions

estaven ja saturades en NaCl.

La p re s eric i a de petites capes de transformada associades

als nivells de sals intermèdies, indicaria la presència local

d'horitzons carnal.lítics originals en el paquet salí que prece

deix immediatament el conjunt de capes de carnal.lita més desenvo

lupades.

El fet que la transformació comenci sempre per les capes

inferiors, que de vegades són les úniques afectades, implica una

procedència de les solucions no saturades de zones inferiors del

jaciment o subjacents al dipòsit salí.

Com hem vist anteriorment, per a Borchert aquestes solucions

procedeixen, en la majoria dels casos, de la transformació guix

--:;. anhidrita, en el paquet sulfatat subjacent a la sal de mur.

Segons càlculs d'aquest autor (veg. BORCHERT i MUIR, 1964), la

dissolució d'1m3 de guix produiria O,62m3 d'anhidrita l O,486m3

d'aigua saturada en CaS04¡ a una temperatura de 302C, aquest volum
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d'aigua podria convertir O,81m3 de carnal.lita en silvita.

BRAITSCH (1971) fa un intent de sistematitzar, des d'un

punt de vista químic i genètic, les diferents solucions no satura

des que poden penetrar els dipòsits salins i produir transforma

cions metamòrfiques. Conclou aquest autor que, en la majoria dels

casos, es tracta de solucions foranes al dipòsit. Es mostra en

desacord amb les idees de Borchert, argumentant que no és factible

la persistència de guix metastable en un interval de temps relati

vament llarg, en presència de solucions riques en NaCl, i que,

per altra banda, els components minoritaris d'aquestes solucions

indiquen que no es tracta de líquids de deshidratació.

En el cas del jaciment de Pamplona, una dificultat per apli
car la hipòtesi de Borchert, suposant que la transformació guix
�anhidrita no es produís en estadis diagenètics inicials, seria

la poca potència que presenta la capa sulfatada basal. Caldria,

però corie i xe r el volum total de carnal. li ta afectada a l' hora

de calcular la possible suf iciència del volum d'aigua alliberat.

Un origen extern al dipòsit és proposat per MENtNDEZ (1971), se

gons el qual aquestes solucions podrien provenir de la consolida

ció de les margues de base del jaciment.

c) empobriments l esterilitzacions de la capa potàssica

En el jaciment estudiat són ben conegudes zones d'empobri
ment o esterilització de la capa potàssica (silvinita i/o carnal

li ta), que es substituïda per halita rosada amb nuclis potàssics
dispersos (pintas) l de vegades amb petits nòduls (centimètr ics)

d'anhidrita.

els sondeigs

Aquestes zones,

efectuats (veg.

que

fig.

es posen també de manifest en

15, fora de text), estan molt

probablement relacionades amb les solucions no saturades responsa

bles de la formació de la silvinita transformada (veg. ap. ante

rior) i, com mostra MENtNDEZ (1971), hi ha una relació espacial
entre les zones de dissolució de la capa potàssica i les d'apari
ció de la transformada. L'autor citat presenta un mapa de distri

bució d'aquestes zones de dissolució, parcial o total, de la capa

potàssica en una part del jaciment. La disposició d'aquestes zones

suggereix que la dissolució ha actuat preferentment en relació
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a zones de plecs. Una distribució similar de les zones d'esteri

lització es coneix en la zona de Sallent (PUEYO MUR, 1975).

Una esterilització extensa de la capa potàssica es produeix
en el sector oest del jaciment. En el sondeig 15 (Basangaiz) ,

que es l'únic efectuat en aquesta zona occidental, es pot veure

que per sobre de la sal de mur es situen més de 3m d'halita, des

crita com sal granulada, que podria ser l'equivalent de la capa

potàssica ja que per sobre es troba halita alternant amb lutites,

que van fent-se progressivament més abundants, i que deu ser l'e

quivalent de les sals de sostre. Per altra banda, al llarg de

la galeria FN 86 d'Undiano (veg. fig. 13), que avança en direcció

SE, s'observa la desaparició progressiva de les capes potàssiques:
les capes de silvinita s'aprimen extremadament fins a fer-se fili

formes i acaben per desaparèixer completament, restant únicament

els cicles intermedis d'halita ("caixa" de la silvinita). Aquesta

desaparició s'observa també en les galeries perpendiculars a l'an

terior. Hem dut a terme, en algunes mostres de la galeria FN 86,

la determinació dels sulfats presents, però els resultats obtin

guts no han donat cap llum sobre el problema. Caldrà un treball

mes aprofundit i sistemàtic per obtenir conclusions significati
ves.

d) la carnal.lita bretxoide:

Una de les litofàcies que presenta la carnal.lita es carac

teritza per un aspecte típicament bretxoide, amb nuclis irregulars
o arrodonits de color vermell i l'aparença típica de la carnal.li

ta, l una massa de gra fi, transparent, rosada o marronosa. A

aquest tipus de litofàcies pertany la varietat anomenada localment

carnalita blanca (veg. ap. 2.2.2.6./3.A.).

En una de les mostres de litofàcies bretxoide, corresponent

a la quarta capa carnal. lí tica (U7) en la zona d' Undiano, hem

analitzat separadament el component vermell i el component de

gra fi l hem obtingut resultats relativament similars i a mes

molt semblants a la resta de carnal. li tes analitzades (comparar

resultats de les mostres U7. 1 i U7. 2 en l'apartat de resultats

analítics, 2.3.3.). El component vermell mostra un major contingut
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en ferro i en calci.

Segons MEN�NDEZ (1971), la carnal.lita blanca es troba quasi
sempre en la capa l, l en àrees adj acents a zones accidentades.

Quan afecta també la capa 2, es troben dintre de la massa carnal

lítica fragments trencats de les sals intermèdies entre les dues

capes. Creu aquest autor que es tracta del resultat de la recris

tal.lització d'una carnal.lita original, dissolta en una solució

de sals sòdiques i potàssiques, juntament amb insolubles, però
sense incorporar aigua en la recristal.lització. Resulta difícil,

pero, imaginar un proces d'aquest tipus on una solució aquosa,

per bé que concentrada en KCl l NaCl, no produeix l ' alteració

de la carnal.lita. Més lògicament aquest procés hauria d'haver

produït la descomposició, Sl mes no, d'una part de la carnal.lita,

amb formació de silvinita transformada. Sembla més factible cercar

l'origen d'aquesta litofàcies en algun tipus de deformació que

potser afecta preferentment la carnal.lita, o potser un determinat

tipus de litofàcies carnal. lítica, fàcilment bretxificable. PUEYO

MUR (1975) distingeix també varietats bretxoides en les carnal.li

tes dels jaciments catalans. Segons aquest autor, aquestes varie

tats són les normals en que es presenta la carnal. li ta en zones

on s' han produït esforços tectònics, encara que aquests hagin
estat febles.

e) les sals fissurals:

Són relativament poc importants. Es tracta fonamentalment

d' hali ta diagenètica que precipita en fissures tectòniques i que

presenta textura fibrosa. Generalment les fibres tenen una dispo
sició lleugerament obliqua respecte a les parets de l'esquerda,
fet que indica un cert moviment d'aquestes posteriorment a l'inici

de la precipitació. �s freqüent que aquesta halita presenti colo

r ac i.o blava, com a mínim parcialment. Sovint s'observen canvis

de color, que poden ser simètrics, per exemple amb coloració blava

de les parts més pròximes a les parets i groga-ocre en la part

central, o asimètrics, amb un costat blanc i l'altre de color

grogós. En un únic cas hem observat carnal.lita fibrosa fissural,

de color groc-ocre, entre les sals de sostre.
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4) Ritmicitat dels dipòsits salins

L'existència de cicles o repeticions verticals és un dels

trets més distintius dels dipòsits evaporítics.

PUEYO MUR (1975) classifica aquestes repeticions, de major
a menor escala, en: macrocicles, submacrocicles, cicles i microci

cles. Els macrocicles corresponen a una seqüència salina completa
(sulfats-halita-sals potàssiques-halita-sulfats) i poden tenir

potències de desenes o centenars de metres; tant la conca potàssi
ca catalana com la navarresa presenten un sol macrocicle, mentre

que el Zechstein germànic en presenta quatre. Els submacrocicles

estan consti tuïts per seqüències salines incompletes; a ix r , un

macrocicle pot incloure alguns submacrocicles. Els cicles consti

tueixen la unitat evaporítica elemental i estan consti tuïts per

diferents minerals evaporítics que en general es presenten estratl
ficats; tenen una gruixària centimètrica o d'alguns metres. Els

microcicles son repeticions d'alguns dels termes dels cicles i

tenen, en general, un gruix mil.limètric.

Malgrat que s' han proposat un gran nombre de causes per

explicar aquestes repeticions (tectòniques, climàtiques, eustàti

ques, etc), la majoria d'autors accepta actualment un control

climàtic estacional per als cicles i un possible control tectònic

per als macrocicles (STEWART, 1963; BORCHERT i MUIR, 1964; BOR

CHERT, 1969; RICHTER-BERNBURG, 1964, 1968; BRAITSCH, 1971; etc).

Alguns d'aquests autors consideren, a mes, que aquests ci

cles representen un bandat anual, essent veritables varves (RICHTER
-BERNBURG, 1964, 1968; BORCHERT i MUIR, 1964). En aquest cas,

les làmines d'argila-dolomita-anhidrita correspondrien a l'estació

humida, i les d ' halita al' estació càlida. La periodicitat anual

podria ser causada per influxos estacionals, com els que tenen

lloc durant els monsons, o bé per desplaçaments horitzontals esta

cionals de les concentracions de saturació en els nivells supe

r iors de la salmorra, com els que es produeixen actualment en

el Mediterrani (BRAITSCH, 1971), on la línia de salinitat 37%

arriba a l'hivern quasi a 22E, mentre que a l'estiu arriba a 182E

(McGILL, 1961). Tanmateix, la possibilitat que aquestes bandes

corresponguin a episodis plurianuals ha estat expressada per di-
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versos autors (BRAITSCH, 1971; ORT! CABO i PUEYO MUR, 1977).

BORCHERT (1969) explica la formació d'un cicle anual, amb

sals potàssiques, de la manera següent: en començar l'estació

hivernal freda precipitarien les sals potàssiques criòfiles (car

nal.lita o silvita) en salmorres molt concentrades, amb un contin

gut elevat en K l Mg. Durant el període més humit l plujós de

l'hivern, aigües de procedència continental, amb material argilós,
formarien una capa diluïda sobre les salmorres de densitat 1,2

a 1,3; durant la primavera, en augmentar la radiació solar, la

capa d'aigua dolça s'evaporaria, juntament amb part de les salmor

res superficials més diluïdes. En aquest estadi, el material argi
lós s'enfonsaria formant una pel. lícula fosca (Jahresr inge) en

el fons de la conca, juntament amb una certa proporció de guix

precipitat. En l'època càlida estival, precipitarien masses d'ha

lita, però no material argilós, i quantitats decreixents de guix.
La cristal.lització halítica s'aturaria a la tardor, i altre cop

el refredament de les salmorres menaria a la precipitació dels

minerals potàssics criòfils.
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5) Coloració de les sals

Segons WARDLAW (1968) la coloració vermella que mostren

la silvita i la carnal.lita és deguda a la presència d'inclusions

d ' hemati tes i goethita, aquesta darrera en forma de fibres. En

un treball anterior, WARDLAW i SCHWERDTNER (1963) havien interpre
tat aquestes fibres com koenenita.

En la carnal. li ta, les fibres de goethita es disposen, se

gons WARDLAW (1968), en tres direccions preferents: (100), (110)

i (110), i tenen una llargària de 100 a 200pm, i un diàmetre apro

ximat d ' Lum • Les plaques d I hematites es disposen preferentment
sobre la cara (001) de la carnal. li ta. En la silvi ta, tant les

plaques com les fibres es disposen sovint sense orientació prefe
rent i generalment en les vores dels grans; en zones adj acents

de silvita mostren una orienta-

similar a la carnal. li ta. Les

en la silvita i rarament ultra-

a la carnal.lita, pero, els grans

ClO i densitat de les inclusions

fibres de goethita són més curtes

passen els 40pm de llargària.

En el nostre cas, hem pogut observar la presenCla de plaques
d'hematites i de fibres, en la silvinita transformada. Les plaques
poden ser hexagonals, arrodonides o irregulars, i tenen un diàme

tre màxim de 8rm. Les fibres es disposen en dues direccions prefe

rents, perpendiculars entre si, i tenen una llargària de 10 a

20pm. S'observa també una major acumulació en les vores dels

grans. No hem arribat a distingir, al microscopi òptic, aquestes
inclusions en la silvinita normal, a causa de la seva petita mida,

ni tampoc en la carnal.lita degut a l'excessiva gruixària de les

làmines primes. Tanmateix, la difracció de raigs X del residu

insoluble en aigua d I
una mostra de carnal. li ta (de litofàcies

massissa i color ocre-vermellós) ha revelat la presència de goe

thita i hematites (Anex 2). Per altra banda, l'estudi al microsco

pi electrònic d I aquest residu ha posat de manifest 11 existència

d I
una xarxa tridimensional de fibres, associades a plaques de

morfologies més o menys arrodonides (Làm. 16, f igs. 3 a 6). En

11 apartat 2.3.4.4. es tracta més detalladament la presència del

ferro en les roques salines.
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Molt localment, en vetes fibroses o en petits grans dins

de la silvini ta, l' hali ta pot mostrar color blau-violat. Tot i

que no està completament aclarida en la bibliografia la causa

que origina aquesta coloració, sembla que és deguda a deformacions

en la xarxa cristal.lina (centres de color), induïdes per radia

ció. Alguns autors (veg. BORCHERT i MUIR, 1964, p. 139) han sugge

rit que la principal font de radiació és el K40, però aleshores

també la silvinita hauria de mostrar sovint coloració blavosa.

Per altra banda, l'halita blava presenta un contingut anormalment

alt en heli, el qual no és emès en la desintegració del K40 (BOR

CHERT i MUIR, 1964). Aquests darrers autors suggereixen una possi
ble relació d'aquest fenomen amb les solucions metamòrfiques pro

cedents de la converSlO guix �anhidrita, a les quals s'unirien

solucions procedents dels sediments bituminosos inferiors a la

seqüència evaporítica, enriquides en urani. BRAITSCH (1971) opina
en canvi, que cal buscar la font de la radiació en les solucions

a partir de les quals cristal.litza el NaCl.
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2 . 2 . 3 . 3 . ELS SULFATS

1) L'anhidrita basal

Des de la descoberta de l' anhidri ta sinsedimentària recent

en les sabkhas costenques del Golf Pèrsic (SHEARMAN, 1963, 1966,
i altres), es generalitza en la literatura sobre roques evaporíti
ques l'assimilació a aquest tipus d'ambient de totes les anhidri

tes fòssils.

Tanmateix, una serle d'autors van fer notar que de vegades
el context sedimentològic no encaixa amb un ambient deposicional
de tipus sabkha, especialment en el cas de litofàcies laminades

en què les laàmines individuals es poden correlacionar al llarg
de molts quilòmetres (ANDERSON et al., 1972; DAVIES l LUDLAM,

1973; DEAN et al., 1975; etc). Una segona etapa, doncs, sobre

la interpretació de les litofàcies anhidrítiques es caracteritza

per l'assimilació a un ambient subaquàtic de les litofàcies lami

nades, mentre que es continuen atribuint a ambients supramareals
les litofàcies nodulars. Aquesta esquematització, però, va essent

superada per les diferents troballes d'anhidrites nodulars en

contextos difícilment atribuïbles a sabkhas (TAYLOR, 1980; LOUCKS

l LONGMAN, 1982) i nombrosos treballs, en els darrers anys, fan

referència a anhidrites nodulars que corresponen probablement
a ambients de deposició subaquàtics. L'interès d'aquest tema,

especialment de cara a la interpretació de la capa basal d'anhi

drita del jaciment, justifica una breu referència bibliogràfica
als principals d'aquests treballs.

ANDERSON et al. (1972) descriuen capes d'anhidrita nodular

en la Fm. Castile (Permià, U.S.A.), exemple clàssic de sedimenta

ció anhidrítica laminada profunda. Aquestes capes nodulars es

caracteritzen per una pobra definició de les làmines carbonatades

l són atribuïdes pels autors esmentats a mobi li tzació i recris

tal. li tzació de sulfat dins de làmines sulfatades originals prè
vies; el procés estaria relacionat amb un increment en la salini

tat de l'aigua, ja que les zones nodulars es troben immediatament

per sota de capes halítiques. Suposen una fondària de 150 a 700m

en el moment de la deposició.
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En un treball posterior, DEAN i ANDERSON (1982) insisteixen

en aquests desenvolupaments nodulars l els integren dins de cicles

que anomenen "cicles de salini tat". Aquests estarien consti tuïts

per laminetes d'anhidrita-calcita, de grulxarla creixent, amb

desenvolupaments nodulars a la part superior, produïts per recris

tal.lització dins de les làmines més gruixudes d'anhidrita. Per

sobre es situarien les capes halítiques, encara que no tots els

cicles presenten el terme halític superior. Pel que fa a la profu�
ditat creuen que la conca deuria ser inicialment profunda (opinió
compartida per molts altres autors) i que s'omplí ràpidament amb

la precipitació evaporítica. Admeten la possibilitat de fluctua

cions, durant cada cicle individual, en resposta a caigudes evapo

rítiques del nivell del mar.

DEAN et al. ( 1975), estudien la signif icació de l ' anhidrita

nodular i laminada i conclouen que les dues litofàcies poden tro

bar-se juntes i que totes dues es poden formar de manera subaquà
tica, en cosos d'aigua de molta o poca fondària.

Un altre exemple de litofàcies anhidrítiques laminades i

nodulars, no tan unànimement interpretades, són les laminetes

de calcita-dolomita-anhidrita de la base de la Fm. Prairie-Muskeg
(conca d'Elk Point, Devonià, Canadà). FULLER i PORTER (1969) i

SHEARMAN l FULLER (1969) suggereixen que la formació d'aquestes
laminetes va ser el resultat del desenvolupament d'anhidrita nodu

lar, de desplaçament, en un algal-mat format en un ambient suba

quàtic som o intermareal. L' anhidri ta s' hauria introduït durant

un estadi d'exposició, en una disposició supramareal anàloga a

les sabkhas actuals del Golf pèrsic.

En un treball posterior, WARDLAW i REINSON (1971) fan notar

la continuïtat de les laminetes, en distàncies d'alguns Km, l

conclouen que llur regularitat i continuïtat suggereix un ambient

uniforme sobre una àrea extensa, i condicions d'aigües tranquil
les. Es proposa també en aquest treball un origen submarí per

a les anhidrites nodulars i enterolítiques que es troben per sobre

de les laminetes anteriors. Més recentment, DAVIES i LUDLAM (1973)

interpreten aquestes mateixes laminetes com adiposi tades en un

ambient subaquàtic, dins d'un cos d'aigua estratificat l sense

influència de creixements algals. Segons aquests autors, la conti

nuïtat de les laminetes es pot seguir fins a 25Km, fet que impli-
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ca: una producció i deposició uniforme de les partícules sedimen

tàr ies, en un ambient de condicions físiques també uniformes,
i la no destrucció, per agents físics o biològics, de les lamine

tes després de la deposició.

Les anhidrites d'Otto Fiord Fm (Carbonífer, Canadà) han

estat interpretades corn a subaquàtiques per diferents autors:

DAVIES i NASSICHUK, 1972; WARDLAW i CHRISTIE, 1975; DAVIES, 1977 .

Es tracta d' anhidr i tes, amb litofàcies laminades i nodulars, in

terestratificades amb calcàries, que es situen en el pas de fàcies

evaporítiques a carbonats d'esculls i de plataforma. Tots els

autors esmentats estan d'acord que la relació de fàcies entre

les evaporites i els carbonats abona un origen subaquàtic per

a la maj or part,
formació. DAVIES

si no la totalitat, de les anhidrites d'aquesta
(1977) suposa que la profunditat de l'aigua deu-

ria ser, corn a mínim, de 30 a 40m.

NURMI i FRIEDMAN (1977) suposen que les anhidrites nodulars

i enterolítiques, interestratificades amb laminetes de calcària

anhidrita, l situades en els vessants que voregen el centre de

la conca Michigan (Silurià), es van desenvolupar en períodes d'ex

posició subaèria. Les laminetes, però, s'haurien format en condi

cions subaquàtiques (més de SOm). Aquest desenvolupament cíclic

de laminetes l litofàcies nodulars és atribuït a fluctuacions

en el nivell del mar.

d'un origen subaquàtic
dulars) .

SARG (1982) descriu una associació de fàcies anhidrítiques

No descarten aquests autors la possibilitat

per a les litofàcies de desplaçament (no-

similar a l'anterior, en la zona sud de la mateixa conca Michigan,
i opina que les litofàcies nodulars s'han desenvolupat en un medi

subaquàtic. Basa aquesta interpretació en l'associació de fàcies

present i en l'absència d'aspectes típics de condicions subaèries

(laminetes algals, esquerdes de dessecació, fàbriques fenestral,

etc) .

AHR l BERG (1982) descriuen nòduls i ciments anhidrítics

en dolomies

nòduls

de la conca Delaware (Permià, U. S. A.) l interpreten
corn a productes diagenètics inicials, que s 'haurien

la zona de plataforma i haurien estat transportats cap

els

format en

al centre de conca per corrents de densitat periòdics.
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TAYLOR (1980) estudia l'anhidrita de la base del Zechstein

(Werraanhydrit) a partir de mes de 100 sondeigs duts a terme en

el sector britànic del Mar del Nord. En un treball anterior (TAY

LOR i COLTER, 1975) havien estat descrits el marc regional, la

distribució l la litologia d'aquesta formació anhidrítica. En

essència, la Werraanhydri t es troba formant dos tipus de fàcies,

que corresponen a situacions diferents dins de la conca: a) una

llentilla potent (150m) que s'estén al voltant del marge de conca,

amb una amplitud d'uns 40Km, i que consisteix en anhidrita dolomí

tica, de caràcter desplaçant, que s'aprima gradualment en una

distància de 10Km i passa a, b) un dipòsit prim laminat de centre

de conca (20m o menys), consistent en anhidrita, dolomita i calci

ta, amb intercalacions d'anhidrita de desplaçament. Aquest dipòsit
es divideix en quatre unitats, cadascuna de les quals comença

amb una capa d' anhidr i ta de desplaçament (nodular), que passa

gradualment a laminetes d'anhidrita i carbonats. En el pas entre

les diferents unitats, hi ha ruptures brusques, de vegades amb

superfícies d'esquerdes de dessecació. Per sobre de la Werraanhy
drit es passa a una unitat dolomítica (Hauptdolomit). Segons TAY

LOR, encara que s'haguessin produït periòdicament dessecacions

parcials, cada unitat anhidrítica es va acumular en profunditats
creixents d'aigua, j a que mentre les caigudes del nivell del mar

són ràpides, la recàrrega és un procés més lent. Així, les litofà

cies nodulars representarien condicions somes, mentre que les

laminades correspondrien a condicions més profundes. Les anhidri

tes del vorell es formarien durant la fase en què la conca esti

gués plena. Aquests tipus de cicles transgressius es podrien pro

duir en conques profundes dessecades, durant l'estadi de recàrre

ga. Remarca l'autor, la possibilitat que es formi anhidrita nodu

lar en condicions subaquàtiques, suggeriment que, com hem vist,

havien ja fet autors anteriors.

En def initiva, veiem que diversos autors es troben amb el

porblema d'interpretar litofàcies anhidrítiques nodulars associa

des íntimament a li tofàcies laminades i, mentre alguns apliquen
l'actualisme indiscriminadament, altres intenten donar més impor
tància al context geològic. Dos exemples, dels que hem vist, son

particularment interessants a l'hora d'interpretar de l'anhidrita
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basal de la conca potàssica navarresa, on també es troben associa

des litofàcies nodulars i laminades. Aquests exemples són: l'anhi

drita Castile i la v�erraanhydrit. A la figura 31bis es presenten,
molt esquemàticament, els cicles anhidrítics que constitueixen

aquestes dues formacions, juntament amb la successió anhidrítica

basal que s'observa al jaciment de Pamplona.
En realitat, però, cap dels dos exemples no coincideix exac

tament amb el navarrès. En l' anhidri ta de la conca potàssica de

Navarra, les formes nodulars es troben a la base, com en la Werra

anhydrit, però el caràcter de la successió és de salinitat crei

xent, amb halita al sostre, com l'anhidrita Castile.

a b
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FIG. 31BIS

e

Successions anhidrítiques que presenten litofàcies

laminades i nodulars: a) Fm. Castile; b) Werraanhydrit;
c) anhidrita basal de la formació potàssica navarresa.

(veg. text)
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El context de materials en que s
I intercala 11 anhidr i ta de

la conca potàssica navarresa: sediments marins fins, localment

turbidítics, a la base, i halita amb sals potàssiques, al sostre,
fa difícil imaginar una dessecació total de la conca, prèvia a

la deposició evaporítica. Si bé sembla que les caigudes del nivell

del mar poden ser processos molt ràpids (HSU, CITA i RYAN, 1973;

segons TAYLOR, 1980, el mar Werra hauria pogut sofrir un descens

de 150m en 130 anys, suposant que la connexió estigués totalment

tancada), la recarrega de la conca donaria lloc, lògicament, a

fàcies de salinitat decreixent (com és el cas de la Werraanhydrit,
amb dolomita al sostre) l no creixent, com és el cas de la conca

navarresa. Per afegiment, no hem trobat, ni es citen a la biblio-

grafia,
nivells

indicis d'exposició subaèria (esquerdes de dessecació,
d'erosió, etc) en la base de l'anhidrita. En definitiva,

creiem que l'anhidrita de la conca potàssica de Navarra es diposi
tà en condicions subaquàtiques, durant la fase de concentració

del cos d'aigua que culminà amb la deposició de les sals potàssi
ques.

La gènesi de les diferents litofàcies, nodulars i laminades

essencialment, s
I explicar ia, bàsicament, en funció de les dife

rents característiques dels sediments encaixant s i de la fase

sulfatada original. Així, en els horitzons detrítics (nivells

turbidítics), poc cimentats prèviament, com sembla indicar la

presència de ciment anhidrític abundant, l'anhidritització del

guix intersticial (es poden observar pseudomorfs de morfologia

lenticular) tindria lloc amb una lleugera modificació de la lito

fàcies deposicional i es desenvoluparien formes nodulars. En les

laminetes de sulfat i carbonat, probablement amb un cert grau

de litificació i menor permeabilitat, es produiria únicament una

reorgani tzació microstructural que donaria lloc a 11 aparició de

les fàbriques prismàtiques crenulades. En el procés de creixement

dels cristalls prismàtics d'anhidrita per reemplaçament del guix,
i a causa de la compactació i potser sobrepressió del fluid gene

rat en la transformació guix anhidrita (CaS04.2H20 �CaS04+2H20),

es deu haver produït una progressiva

prismes, adaptant-se a la geometria de

reorganització d'aquests
les laminacions preexis-
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tents, per un mecanisme de característiques àdhuc fluïdals. El

possible origen algal d'aquestes laminetes no està en contradicció

amb una interpretació subaquàtica relativament soma (desenes de

metres, o àdhuc un centenar).

Respecte a la mineralogia original del dipòsit, l'abundor

de pseudomorfs i el tipus de microstructures cristal.lines, fan

pensar que l' anhidri ta no es la fase mineral original s i.no que

s'ha originat per reemplaçament de guix, que seria la fase origi
nal (i potser ha reemplaçat també una certa proporció d ' halita) .

Tot i que l' equi libr i f ís ico-químic del sistema guix-anhidrita
ha estat estudiat per diversos autors (POSNJAK, 1938; McDONALD,

1953; ZEN, 1962; OSTROFF, 1964; HARDIE, 1967; etc), no s'ha asso

lit encara un coneixement complet d'aquesta qüestió. Les tempera
tures de transició entre tots dos minerals, obtingudes pels dife

rents autors, són diverses, essent el valor més acceptat el de

422C (BRAITSCH, 1971). Tanmateix, ha estat demostrat (HARDIE,

1967) que una elevada concentració d'ions al' aigua pot rebaixar

mol t aquesta temperatura. Així, segons aquest darrer autor, en

aigua de mar saturada en NaCl, la deshidratació del guix es pro

duiria a 182C. Tanmateix, en cap de les experiències de laboratori

dutes a terme (en el nostre coneixement) s' ha pogut obtenir la

cristal.lització directa de l'anhidrita, sinó que sempre és el

guix la fase que cristal.litza, àdhuc en condicions metastables.

Aquest fet s'atribueix a l'elevada energia de nucleació de l'anhi

dri ta, que inhibiria la precipitació directa d'aquest mineral.

En ambients d'aridesa extrema, la transformació guix-anhidrita

pot ser sinsedimentària (Golf Pèrsic) i s'accepta que, en les

formes nodulars l enterolí tiques, pot existir una precipitació
anhidrítica primària, a partir de nuclis d'anhidrita sinsedimentà

ria, formada per reemplaçament de guix original (SHEARMAN, 1966,

1978; etc). En ambients menys àrids, persisteix la mineralogia

guixenca (WEST et al., 1979).

Quant al moment de l'anhidritització respecte de l'enterra

ment del dipòsit, ho hem trobat indicis que permetin situar-lo

amb precisió. El que sí sembla clar, pero, en vista de les rela

cions petrogràfiques entre els diferents minerals, és que es pro

dueix posteriorment a la dolomitització del carbonat.
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Pel que fa a la poca grulxarla que sol tenir la capa sulfa

tada basal en zones centrals de la conca, respecte de les potèn
cies més importants que es presenten en el vorell, s'ha invocat

el proces de reducció bacterial dels sulfats dissolts, que ja
hem comentat en capítols anteriors (veg. ap. 2.2.3.2./1.b.). TAY

LOR (1980) argumenta, per altra banda, que els índexs d'evaporació
assolits en els vorells de conca són molt més elevats.
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2) La fracció sulfatada de les litofàcies salines:

Anhidrita l polihalita són els dos minerals sulfatats asso

ciats a les litofàcies salines.

En la taula que es presenta en la pàgina següent es detalla

aquesta mineralogia per a una sèrie de mostres de cada tipus de

li tofàcies, a partir dels resultats de les dades de difracció

de raigs X (veg. Anex 2). Es pot observar que, mentre en la sal

de mur i en la silvinita (halites intercalades incloses) es troben

tots dos minerals, amb una certa predominança de la polihalita
en la sal de mur, en les mostres de carnal.lita (i halites inter

calades) i sals de sostre no hem trobat polihalita, sinó únicament

anhidrita. Una distribució similar es troba a la conca potàssica
catalana, on anhidrita i polihalita són també presents en la sal

de mur l la silvinita, mentre que la carnal.lita conté únicament

anhidrita (PUEYO MUR, 1975). Destaca l'existència d'associacions

anhidrita-dolomita-halita, en la part superior de la formació

salina, que no s'han detectat en la conca catalana.

bles,

també

Els sulfats es troben sobretot lligats als nivells d'insolu

en les parts inferiors l superiors dels cicles, tot ique
es poden trobar en posició intergranular o intragranular

en els minerals salins. Són particularment escassos en els termes

silvítics i en els nivells d'halita clara.

No hem pogut observar, en les zones estudiades del jaciment
de Pamplona, la presència de litofàcies riques en sulfats, estè

rils o hartsalzs, com les descrites per PUEYO MUR (1975) en la

conca potàssica catalana, tot i que, localment, en zones de disso

lució de la capa potàssica, poden trobar-se concentracions de

minerals sulfatats, en forma de petits nòduls o masses irregulars,

d'escala centimètrica. L'estudi, en curs de realització, sobre

zones de dissolució en el jaciment (Rosell Ortiz, Ortí Cabo i

Pueyo Hur), potser podrà aportar alguna nova dada sobre aquest

tema.

Pel que fa a l'origen d'aquests minerals, hem tractat en l'apartat

anterior la relació guix-anhidrita, així com les condicions d'equi

libri entre tots dos minerals. Remarcarem només aquí, el fet com-
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Mineralogia dels sulfats presents en les litofàcies salines, a partir de les

dades de difracció de raigs X (veg. Anex 2):

Sal de mur:
Anhidrita Polihalita

S7

S10
S14

S18
JL1

JL6

JL10

JL13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Halites entre

silvinita:

C1/2
C7/6
C12/13sup.
C17/18

x

x

x

x

x

x

x

Halites entre

carnal.lita:

U2

U6

U10

x

x

x

Hali tes de sostre:

U12 x

U16 x

U19 x

U22 x

Silvinita:
Anhidrita Polihalita

C1sup.
C7sup.
C14sup.
C16inf.
UN6

x

x

x

x

x

x

x

x

Carnal.lita:

U1

U5

Ull

UN1

UN3

MOl

M09c

M08

x

x

x

x

x

x

Silvinita trans

formada:

M03

M06

M09t

x

x

x

provat de la persistència de guix metastable en solucions molt

concentrades, observat experimentalment (BORCHERT l MUIR, 1964;

J . J. Pueyo, com. personal), i en ambients actuals. Així, en els

estudis duts a terme en salines del litoral mediterrani (ORT!

CABO i PUEYO MUR, en preparació) s'ha pogut comprovar que l'únic

sulfat present és el guix, àdhuc en les basses de més elevada

salinitat on es produeix la precipitació de l'halita.

Pel que fa a la polihalita, encara que alguns autors defensen

un origen primari per a determinats tipus (STEWART, 1965; COLTER

l REED, 1980), s'accepta en general, a partir de les nombroses

BI&.LlOTECA DE GEOLOGIA
••• • •• I _ l'I 1 rC!11""
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evidències petrogràfiques, que en la majoria dels casos la poliha
lita és un mineral secundari, format per reemplaçament de minerals

preexistents, generalment guix, anhidrita o halita (SCHALLER i

HENDERSON, 1932; BORCHERT i MUIR, 1964; BRAITSCH, 1971; etc).
Per a BORCHERT i MUIR (1964), la formació de la polihalita

és un procés tardà, que es produeix per reemplaçament de l'anhi

drita degut a l'acció de solucions metamòrfiques riques en MgS04.
Tanmateix , altres autors consideren la possibilitat d'un origen
sinsedimentari.

Així, BRAITSCH (1971), tot i admetent que la polihalita
pot ser també un producte metamòrfic, afirma que la majoria dels

exemples de formació secundària de polihalita es poden explicar
com a resultat d'influxos de solucions riques en CaS04 (com, aigua
de mar concentrada en el punt de saturació del guix) en salmorres

ja saturades respecte a la polihalita, o supersaturades respecte
al MgS04 o al K2S04. En les solucions poc concentrades, que se

superposarien a les salmorres més denses i quedarien com a capes

superficials, podria precipitar guix, a causa de l'evaporació,
el qual reaccionaria posteriorment amb la solució més concentrada

subjacent.
Un proces anàleg es invocat per HARVIE et al. (1980), en

condicions de cristal.li tzació no fraccionada: guix o anhidrita

formats prèviament poden reaccionar amb la salmorra i donar lloc

a la formació de polihalita o glauberita. Tant BRAITSCH (1971)

com HARVIE et al. (1980) fan notar que la precipitació de poliha
lita és un procés que provoca l'alteració de la solució que s'està

evaporant i que per tant influencia el curs de la cristal.litzacXi

Per als darrers autors, aquesta seria la causa de la no precipita
ció de kainita, en desviar-se el camí de la cristal.lització del

camp d'aquest mineral, com a conseqüència de la precipitació de

polihalita.

La descoberta de polihalita subactual (de microstructura

fibroso-radiada l esferulítica) reemplaçant cristalls de guix

del sediment en zones marginals de la Laguna Ojo de Liebre (HOL

SER, 1966b) i posteriorment a la sabkha El Melah de Tunísia (PER

THUISOT, 1971, 1974), va reforçar la idea d'un origen diagenètic
inicial l demostrà que no és necessari, en la polihaliti tzació,

l'estadi intermedi d' anhidri ta defensat per alguns autors (SCHA-
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LLER i HENDERSON, 1932; BRAITSCH, 1971; etc).

En el nostre cas, hem observat en les litofàcies salines

nombroses evidències de reemplaçaments, que responen fonamental

ment a dos tipus:

-anhidrita l polihalita reemplacen halita. Els dos primers
minerals ocupen parcialment o total cristalls cúbics d'halita

associats a insolubles. Cristalls incipients de polihalita

reemplacen també l' hali ta en altres disposicions (veg. ap.

2.2.2.3./4.c.) .

-l' anhidr i ta es reemplaçada per polihalita. En algunes capes

de silvinita es poden observar, al microscopi, cristalls mix

tos, on queda encara una part relicta anhidrítica no transfor

mada.

Aquest conjunt de reemplaçaments permet establir una seqüèn
cia esquemàtica d'aparició de fases minerals, que seria: 1) hali

ta/guix, 2) anhidrita, 3) polihalita. No hem trobat criteris pe

trogràfics que confirmin el moment diagenètic en què es produeix

l'aparició d'aquestes fases. Tanmateix, les troballes recents

de reemplaçaments diagenètics inicials en ambients evaporítics

suggereixen que probablement el procés va ser molt inicial, i

que que els ions Mg i K els va fornir la salmorra parental, que

s'anava enriquint en aquests elements al llarg de la precipitació
halítica l silvítica. L'absència de polihalita en les halites

intercalades en la carnal.lita i les de sostre, podria estar rela

cionada amb la pèrdua en aquests ions que experimenta la salmorra

un cop s'ha produit la deposició de la silvinita (KCl) i la car

nal.lita (KMgC13.6H20). Així aquestes halites són les que presen

ten un contingut menor en K (veg. ap. 2.3.3.).
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3) Les anhidrites de la part superior de la formació salina:

Com hem vist en el capítol de descripció, apareixen en la

part superior de la formació (sals de sostre i margues de sostre)

capes d'anhidrita amb abundant dolomita, de pocs cms de gruixària,
que en alguns casos mostren laminació encreuada. Associats a les

margues de sostre apareixen també, localment, nivells enterolítics

constituïts únicament per anhidrita.

L'associació d'anhidrita (o guix) i dolomita es molt fre

qüent en ambients evaporítics, i a la bibliografia apareix rela

cionada amb diferents tipus de medis: profunds (WARDLAW i SCHWERD

TNER, 1966), soms (HARDIE i EUGSTER, 1971; BEBOUT i MAIKLEM, 1973)

o de sabkha (CURTIS et al., 1963), tot i que preval l'assimilació

a ambients soms de l'esmentada associació. HARDIE i EUGSTER (1971)

descriuen gipsarenites de guix-calcita, amb estructures similars

a les que presenten les anhidrites superiors navarreses (laminació

paral.lela l encreuada, granoclassificació, ripple-marks), en

les series Solfifera del Messinià de Sicília, i associen llur

formació a un ambient de tipus lagoon litoral som.

En la conca potàssica de Navarra, aquestes anhidrites es

van formar, probablement, de manera similar a la descrita per

HARDIE i EUGSTER, en un ambient molt som, amb una certa activitat

de corrent. La mineralogia original deuria correspondre a una

gipsarenita de guix i, possiblement, calcita. La dolomita deuria

ser una fase molt primerenca (veg. ap. 2.2.3.4.) i, com hem vist

anteriorment, les relac ions petrogràfiques entre la dolomita l

l'anhidrita suggereixen que aquesta darrera es formà posteriorment
a la dolomita.

Les capes anhidrítiques enterolítiques es van formar proba

blement en moments de restricció del cos d'aigua, amb caiguda
del nivell per sota de la interfase aigua-sediment. La formació

d'aquest tipus de litofàcies ha estat atribuïda a l'autodeformació

de capes de nòduls coalescents, a causa de l'increment de volum

produït pel creixement progressiu d'aquests nòduls dins d'un sedi

ment confinant (SHEARMAN i FULLER, 1969; DRONKERT, 1981). Segons

DRONKERT (1981), l'augment de volum pot ser degut a: a) hidratació

de l'anhidrita a guix, b) creixement de cristalls d'anhidrita,

oc) creixement de cristalls de guix. Segons aquest autor, la
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mineralogia seria anhidrítica, en ambients molt hipersalins, i

guixenca a salinitats i temperatures més baixes. WEST et al.(1979)

opinen, pero, que la persistència de la mineralogia guixenca en

aquest tipus d'estructures es deu a la manca d'una aridesa sufi

cient en el medi.
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En l' anhidrita basal, dolomita i calci ta constitueixen la

fracció carbonatada, amb clar predomini de la dolomita. Pel que

fa a les litofàcies clorurades, les mineralogies presents són

fonamentalment magnesita i dolomita, com es pot veure en la taula

següent, on s'indica la mineralogia dels carbonats presents en

una sèrie de mostres, de diferents litofàcies, analitzades per

difracció de raigs X (veg. Anex 2).

Mineralogia dels carbonats presents en les litofàcies salines, a partir de

les dades de difracció de raigs X (veg. Anex 2):

Dolomita Magnesita Dolomita Magnesita

Sal de Mur: Silvinita:

S7

S10

S14

S18

JL1

JL6

JL9 (residu)
JL10

JL13

?

x

x

x

?

Halites entre

silvinita:

C1/2
C7/6
C7/6 (residu)
C12/13sup.
C17 /18

x

x

x

x

Halites entre

carnal. li ta:

U2

U4 (residu)
U6

010

x

?

?

Halites de sostre:

012

U16

017 (residu)
019

U22

?

x

x

x

x

C1sup.
C4 (residu)
C7sup.
C14sup.
C16inf.
UN6

?

x

x

Carnal.lita:

01

U5

Ull

UN1

UN3

MOl

M09c

M08

Silvinita trans

formada:

x

M03

M03 (residu)
M06

M09t

x

x

x

?
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Es pot observar que es produeix un relleu de mineralogies,
de manera que en la part inferior de la formació salina (sal de

mur a silvinita) la fase present és magnesita, mentre que a partir
de la carnal.lita, i com es pot veure en les halites associades,
la fase present és dolomita. En els difractogrames corresponents
a la carnal.lita, el gran nombre de pics que presenta aquest mine

ral ha impedit identificar els pics dels minerals carbonatats.

També en la silvinita transformada el carbonat present és magnesi
ta. En aquest cas pot ser que aquesta fos la forma original pre

sent en la carnal.lita prèvia, o bé que s'hagi format durant el

procés d'alteració de la carnal.lita i formació de la silvinita.

Per altra banda, i com hem vist anteriorment, les anhidrites de

la part superior del jaciment estan associades a abundant dolomita

fonamentalment romboèdrica.

Els minerals carbonatats es presenten essencialment en dues

formes:

-constituint una micrita (magnesítica o dolomítica)

-formant cristalls grans, generalment euèdrics, de diferents

morfologies (predominantment romboèdriques, per o també rectan

gulars, pseudohexagonals o irregulars) i de composició bàsica

ment dolomítica. Aquests cristalls més grans comencen a apa

rèixer en les halites intercalades entre les carnal.lites.

Magnesita i dolomita son dos minerals carbonatats habituals

en sediments evaporítics. Segons STRAKHOV (1970), en els estadis

d'aigua dolça dels llacs, el carbonat present es exclusivament

calci ta; quan s'incrementa la concentració, l el contingut en

àlcalis i el pH, la dolomita arriba a fer-se predominant; a sali

nitats elevades, el sediment consisteix fonamentalment en magnesi
ta o hidromagnesita. �s a dir, que hi hauria un canvi en la mine

ralogia en anar-se incrementant la salinitat. BRAITSCH (1971)

també considera la magnesita com el carbonat autigènic més impor

tant en ambients molt salins.

En salines industrials del litoral mediterrani, el carbonat

que precipita en els primers estadis de concentració és fonamen

talment calci ta magnesiana, tot i que també s' ha detectat en el

sediment la presència de làmines aragonítiques (ORT! CABO i PUEYO
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MUR, 1983). Per altra banda, PUEYO MUR (1978-79) troba en llacunes

salines actuals dels Monegros, que la fase carbonatada principal
en superfície es aragonita (associada als tapissos algals) amb

dolomita subordinada, mentre que en profunditat augmenta la quan

titat de dolomita i apareix magnesita.

Quant a l'origen d'aquests minerals, sembla clar en el cas

de la dolomita un origen sinsedimentari afavorit pel caràcter

hipersalí del medi de sedimentació, àmpliament discutit en la

bibliografia (veg. per exemple, PRAY i MURRAY, 1965, l FUCHTBAUER

l PERYT, 1980). Pel que fa a la magnesita, BRAI'l'SCH (a LOTZE,

1964) fa notar que no hi ha evidència de precipitació primària

d'aquest mineral i que podria originar-se en fase diagenètica
inicial. Les dades d' ambients evaporítics actuals citades en els

paràgrafs anteriors, abonen aquesta hipòtesi.
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2.2.3.5. ELS INSOLUBLES

1) Introducció

Les roques salines estan associades a sediment lutític que

es disposa fonamentalment en làmines de gruixària mil.limètrica,
o inferior al mil.límetre, entre les capes salines.

Per designar aquest sediment, hem fet servir indistintament

els termes "lutita" o "argila", aquest darrer en sentit ampli,
preferint, en general, el primer. En la descripció petrogràfica
de les microstructures de les litofàcies salines, hem utilitzat

el terme "insoluble" per fer referència a aquest sediment, discri

minant els minerals salins respecte d'aquells components no tan

fàcilment solubles en aigua. Aquest terme, d'ús freqüent en la

li teratura evapor í tica, no està exempt d'una certa ambigüitat.
Així, v�ARDLAW (1968) inclou dins dels "insolubles" els minerals

sulfatats, cr i ter i que nosaltres no hem seguit, j a que, corn a

minerals pròpiament evaporítics, els hem tractat separadament.

2) Composició de la fracció insoluble

L'estudi de la fracció insoluble l'hem dut a terme mitjan

çant la preparació d'agregats orientats, a fi d'identificar, per

difracció de raigs X, els minerals de les argiles presents.Aquests

agregats s' han preparat amb mostres de les luti tes intercalades

entre capes de les diferents litofàcies salines. En el cas de

l'anhidrita, els agregats s'han preparat amb el residu insoluble

en acetat amònic d'aquestes roques.

La major part dels agregats es van analitzar per duplicat,
havent estat un d'ells escalfat a 550QC. Aquest mètode ajuda a

la identificació de clorites, caolinites i esmectites. Tanmateix,

no s'obté per aquest sistema una clara discriminació de la caoli

nita (els pics principals de la qual coincideixen amb alguns de

la clorita) ja que si bé els pics d'aquesta argila desapareixen

en els difractogrames de les mostres escalfades, també es reduei

xen molt els pics coincidents de les clorites magnèsiques. Quan
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aquest treball es trobava j a en curs avançat de realització, es

va posar a punt un nou mètode (M. Inglès) per a la identificació

de la caolinita. Consisteix aquest mètode en sotmetre l'agregat
orientat a una atmosfera d'hidrazina. Molècules d'aquesta substàn

cia s'introdueixen entre les capes de les caolinites ordenades

i provoquen l'aparició de reflexions a angles diferents, en l'anà

lisi per difracció de raigs X. Així, el pic de 12,52, que es su

perposa amb un de la caolinita, es desplaça a 8,52• En els difrac

togrames obtinguts a partir d'aquest nou mètode, no hem detectat

la presència de caolinita.

A partir dels resultats obtinguts, que es presenten en la

taula de la pàgina següent, veiem que els principals components
de la fracció insolubles són:

-il.li ta: es troba pràcticament sempre; és el fil.losilicat

predominant.

-clorita: és una argila típica d'ambients evaporítics. Com

hem dit anteriorment, els resultats negatius obtinguts de

cara a la identificació de la caolinita i el fet que aquesta

argila sigui absent en els sediments pròpiament salins (BRAIT

SCH, 1971), suggereixen que les reflexions obtingudes en els

difractogrames corresponen únicament a clorita.

-quars

-micri ta carbonatada: (veg. ap. 2.2.3.4.) està constiuïda pre

dominantment per magnesita, en la part inferior de la formació

salina, i dolomita, en la part superior. En les luti tes de

sostre, apareixen calcita i dolomita.

Aquests resultats estan bastant d'acord amb els obtinguts
a la conca catalana per MASRIERA (1971) i PUEYO MUR (1975), l.

amb els citats en ambients evaporítics en general (STEWART, 1963;

WARDLAvv, 1968; BRAITSCH, 1971).

La fracció lutítica mostra coloració gris fins a la part

superior del paquet de carnal. li ta. A partir d' aquest nivell,

presenta coloració marronosa que evoluciona a l'aspecte típic

fajeado de la part superior de les sals de sostre i de les margues

de sostre.
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Resultats obtinguts a partir de l'anàlisi per difracció de raigs X d'agregats

orientats preparats a partir de la fracció lutítica de diferents mostres de

les litofàcies salines, i de les lutites de la base i el sostre de la formació:

(mètode d'agregat normal i escalfat a 550QC)

.

r-I r-I r-I ro :l :l ro o ro
·ri u u U O' O' U -o E

o, o, OI OI OI OI OI

OI co OI LO C\J LO LO Ol co
ex:> � (Y) OI � � OI � � � � OI

� e- � Ol C\J LO M co Ol o C\J lO
ex:> M lO M M C\J C\J C\J C\J (Y) (Y) (Y)

Margues de base Sl N x x x x x x

Q x x ® x ? ?

C1/2 N x x ? x x

Q x x x x

C3(+C2/2) N x x x x x x

Q x x x

C7sup. N x x x x

Q x x x x

Lutites entre C10 N x x x x x x

silvinites Q x x x

C12/13inf. N x x x x x x x

Q x x x x

C16 N x x x x x

Q x x x

C18sostre N x x x x x x

Q x x x x

S18 N x x x x x

Margues de sostre Q x x x x

S26 N x x x x x x x x x x

Q x x x ® - x x x x

Anhidrites de base S4 N x x x x

(residu insoluble Q x x x x

en acetat amònic) S5M N x x x x x x x

Q x x ® x x

- el pic desapareix en l'agregat escalfat a 550Q

@el pic disminuex molt en
" " "

N agregat orientat normal

Q agregat orientat escalfat a 550QC
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(tractament amb hidrazina)

ro ro
-I-> -I->
ori ori
r-I H

o
r-I r-I

OlOri llolOI

U

ro � ('() OI

�" �(J)
ro r-I c.D,...,

--- _,_._-_.

ro
1-1->

ro ori
-I-> c:
ori ori
H r-I
o o
r-I ro
u u

ro
-I->
ori
E
o
r-I

OI

LO

(\)
r-I

ro ::s ::s ro o
u O' O' U 'O

OI OI OI OI

LO OI LO LO (J)
� LO � � �

LO � ,..., co Ol o
(\) ro (\) (\) (\) ('()

U2 N x x x x x x x x x

Lutites entre Q x x x

carnal.lites H x x x

U6 N x x x x x x x x x

Q x x

H x x

U14 N x x x x x x x x x

Q x x

H x x

Lutites entre
U18 N x x x x x x x x x x

sals de sostre
Q x x x

H x x x

U22 N x x x x x x x x ? x

Q x x x

H x x x

N agregat orientat normal

Q " " escalfat a 550QC (entre 4 i 14Q)

H " " tractat amb hidrazina (entre 4 l 14Q)

Resultats obtinguts a partir de l'anàlisi per difracció de raigs X dels resi-

dus insolubles en aigua de diferents mostres salines:

il.li ta clor.-caol. quars guix anh. dol. mag.
JL9 (sal de mur) x x x x x

C7/6 (halita entre silvi- x x x x x x

nita)

C4 (silvinita) x x x x x

U4 (halita entre carnal- x x x x x x

lita)

U17 (sal de sostre) x x x x

M03 (silvinita transfor- x x x x x x

mada)
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Segons BRAITSCH (1971), la il.lita (moscovita) té un origen
detrític, mentre que la major part de les clorites, si no totes,

són autigèniques. MASRIERA (1971) considera detrítiques les clori

tes, en la conca catalana, si bé admet la possibilitat de trans

formacions a partir de clorites i il.lites degradades, o interes

tratificats, a causa de la hipersalinitat del medi, i en vista

de la bona cristal.li tzació que dedueix en la clori ta a partir
dels difractogrames obtinguts.
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2.3.
./ ././

GEOQUIMICA DE LA FORMACIO EVAPORITICA

2.3.1. INTRODUCCIÓ

En la investigació de les roques salines, l'estudi de llurs

caracter ístiques geoqulmlques es un aspecte fonamental, j a que

aporta una informació bàsica sobre els aspectes de formació l

processos que les han afectades durant la seva història geològica.

Hem dut a terme l'anàlisi dels elements majoritaris Na,

K, Mg i Ca, i dels minoritaris Li, Fe, Sr, Rb i Br. Tractarem

en l'apartat següent els mètodes analítics seguits l presentarem

els resultats obtinguts per a cada litofàcies salina.

Hem dedicat a cadascun dels elements minoritaris un apartat

de discussió per l'interès que presenten, especialment en el cas

del brom.

El tractament de les dades obtingudes s'ha basat fonamental

ment en la construcció de diagrames binaris, que permeten vi sua

li tzar les diferències geoquímiques entre les diferents roques

salines. S' han elaborat també perf ils, que posen de manifest les

variacions en la distribució vertical dels elements considerats

i que són de particular interès en el cas del brom.
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2,3,2, MÈTODES ANALÍTICS

1) Determinació de Na, K, Li i Rb

La determinació d'aquests elements s'ha realitzat per foto

metria de flama, amb un aparell Perkin Elmer 603, en les següents
condicions de treball:

Element Ànm reixa filtre observacions

Na

Li

296.2 VIS

384.5 VIS

335.5-338.5 VIS

390-393 VIS

4

4

4

3/4

vermell en excés de NaK

"
per escombratge

Rb " "

2) Determinació de Ca, Mg, Fe l Sr

S' ha realitzat per espectrofotometria d'absorció atòmica,

utilitzant un aparell Perkin Elmer 603, en les següents condicions

de treball:

Element Ànm reixa filtre intensitat làmpara

Ca 213 VIS 4 10mA

Mg 287 4 6mA

Fe 250.2 3 30mA

Sr 232 VIS 4 20mA

Per a la determinació del Ca, s' ha afegit SrC12. 2H20, o

BaC12.2H20, per tal d'afavorir l'estat atòmic del calci, ja que

el bari o l'estronci s'ionitzen amb més facilitat que l'anterior

element.
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3) Preparació de mostres i patrons per a la determinació de

Na,K,Li,Rb,Ca,Mg,Fe,Sr

S' ha seguit un proces sistemàtic per a totes les mostres

analitzades, en un total de 112:

. s 'ha atacat 19 de mostra amb 2ml de HCl concentrat a f i de

solubilitzar el Fe que es troba en forma d'hematites (48hores)

.s'han afegit 2g d'acetat amònic per tal de dissoldre els sul

fats

.s'ha arrasat a 100ml

D'aquesta solució s'han analitzat: Li, Rb, Sr i Ca. A partir

d'aquesta solució s' ha efectuat una dilució d' lml/50ml, en la

qual s'han determinat: K, Mg, Na l Fe. En les carnal.lites ha

calgut utilitzar altres dilucions: 100 per al Fe, 40.000 per a

K i Mg, i 10.000 per al Na. En la majoria dels casos s'ha analit

zat un duplicat de cada mostra.

Els resultats finals de les anàlisis s 'han calculat per

interpolació amb patrons de matriu similar a la composició de

les mostres:

.per a les halites NaCl (reactiu)

.per a les silvinites KCl (reactiu)

.per a les carnal.lites KCl (reactiu) i MgC12.6H20 (reactiu)

S'han afegit també als patrons les mateixes substàncies

que a les mostres (HC1, etc) i en idèntica proporció. L'interval

de patronatge utilitzat es presenta en la taula de la pàgina se

güent.

4) Determinació de Br

de

S'ha realitzat mitjançant

raigs X, utilitzant tub de

espectrometria de

molibdè i cristall

fluorescència

de L i F ( 2 O O ) •

S'ha determinat la K� del brom, mesurant el pic i el fons a cada

costat, efectuant un escombratge entre 292 i 312. La detecció

s'ha realitzat mitjançant comptadors de flux i centelleig simultà

niament.
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Els patrons s' han elaborat a partir de KBr dispers en ma

trius clorurades. S'han fet servir dos tipus de matrius:

.per a les halites: NaCl (reactiu)

. per a les silvinites i carnal.li tes: 35% de NaCl ( reactiu)

+ 65% de KCl (reactiu)

Mostres i patrons han estat molturats i homogeneïtzats.
Posteriorment se n' han elaborat pastilles, amb àcid bòric, per

mitjà d'una premsa. L'interval de patronatge ha estat:

.amb matriu de NaCl: 0-671ppm Br

.amb matriu de NaCl i KC1: 0-3357ppm Br

5) Determinació de sulfats

El mètode emprat es basa en afegir una quantitat coneguda
de Ba a les mostres en dissolució, de manera que precipiti tot

el sulfat present. La determinació del Ba sobrer permet conèixer

la quantitat de sulfat present a la mostra. Aquesta determinació

s'ha dut a terme per espectrofotometria d'absorció atòmica.
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HALITA

I SILVINITA I CARNAL. LITA

halita de mur halita entre h. entre carnal-
silvinita lita i de sostre

I
dil. I dil. dil. dil. dil.
--

--
--

Li 100 2-20 ppb 100 2-50 ppb 100 5-50 ppb 100 5-50 ppb 100 5-50 ppb

Rb " 2-50 ppb " 2-50 ppb " 5-50 ppb " 20-200ppb " 0,5-5 ppm

Sr " 0,2-5 ppm
" 0,2-5 ppm I

" 0,5-5 ppm
" 0,5-5 ppm

" 0,5-5 ppm

Ca " 20-200ppm I " 20-500ppm I " 50-500ppm " 50-500ppm " 20-200ppm

Mg 5000 0,5-2 ppm I 5000 2-20 ppm I 5000 0,5-5 ppm I 5000 0,5-5 ppm I 40.000 0,2-2 ppm

K " 0,5-2 ppm
"

1-1:
ppm

I
" 0,1-0,5ppm - -

" 0,5-5 ppm

Na - - - - - 5000 5-50 ppm 10.000 2-25 ppm

Fe 15000 0,2-1 ppm 1 5000 0,5-5 ppm I 5000 0,2-1 ppm I 100 2-20 ppm I 100 1-10 ppm

fi)
o
f-'
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2.3.3. RESULTATS

Resultats analítics

Halites de mur:

Mostra Li Rb Sr Fe Ca Mg K Br
-

(ppb) (ppb) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

S7 552 56 90 4441 1478 3890 227

S8 2604 145 517 11808 4968 4190 236

S9 2710 200 370 15656 5851 4950 263

S10 1920 316 11808 4985 7442 238

Sl1 1040 254 9188 2650 4625 187

S12 1040 245 65 11279 1675 2282 185

S13 1604 300 130 10142 2067 8327 194

S14 815 459 9881 302 175

S15 295 203 135 5275 172

S16 654 256 8241 890 1920 180

S17 868 549 7216 1576 2692 184

S18 461 505 7984 1478 3277 180

JL1 348 263 196 8371 2494 3797 221

JL2 649 113 306 18281 3049 2830 193

JL3 1014 138 454 10389 3956 5920 194

JL4i 477 160 250 10964 3376 6000 190

JL4s 563 243 301 8292 3074 4252 197

JL5 1251 217 482 15814 6350 9117 212

JL6 176 66 112 3416 1008 2212 183

JL7 306 164 153 6099 2016 4065 178

JL8i 548 101 98 4876 1410 1887 176

JL8s 744 336 187 16900 6726 11697 211

JL9 336 160 70 3825 1938 3285 182

JL10 795 250 82 5256 2719 4630 185

JL11 259 267 42 5581 1738 3662 182

JL12 559 262 54 7198 2467 4870 176

JL13 259 215 30 5396 1108 2695 181
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Halites entre silvinita:

Mostra Li Rb Sr Fe Ca Mg K Er
-

(ppb) (ppb) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

C1/2 672 65 372 5965 2801 28025 306

C3/4 1220 168 652 9187 5764 14330 214

C5i 197 918 633 9525 238

C5/6 1917 96 967 11178 6032 9075 250

C6i 461 54 372 4045 1588 8730 231

C7/6 1220 116 575 8267 4787 9057 215

C7/8 1390 105 765 8840 6099 7620 241

C10/11 1797 160 777 11305 5090 7527 267

C12i 725 92 484 7353 3205 6160 227

C12/13i 2850 149 1230 12920 10106 8505 262

C12/13s 461 65 122 6246 1725 5372 243

C14i 1052 96 550 7353 4281 5752 237

C14/15 1052 160 632 10532 5764 16995 281

C15/16 1108 147 662 8606 5022 40527 393

C17/18 1163 149 530 11650 3743 8060 253

C18sostre 3990 138 1972 18083 11688 11360 397

Halites entre carnal.lita:

U2

U4

U6

U8

U10

929

874

1118

779

1173

431 60

44

60

39

46

515

465

807

487

755

14010

17742

27974

15823

19430

3517

3517

4390

2430

3855

915

1095

1240

495

640

257

282

283

274

301
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Halites de sostre:

Mostra Li Rb Sr Fe Ca Mg K Br
-

(ppb) (ppb) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

U12 901 52 1065 25223 5647 390 247

U13 1688 62 2177 32047 11810 650 293

U14 1064 59 2032 34258 11160 492 250

U16 1240 56 2087 30225 9592 315 235

U17 1281 55 1517 24170 5860 375 258

U17i 598 47 605 15079 1840 265 231

U17s 664 45 467 14420 1525 275 237

U19 914 55 692 15161 2030 1807 225

U21 854 116 517 33059 2095 120 243

U22 1186 81 1305 27260 5647 145 273

U22s 16747 146 2680 50587 13332 190 273

UN8 674 264 93 270 19685 1650 55 233

UN8' 651 126 152 28063 1285 807 253



Silvinites:

Mostra

C1i

C1s

C2

C3(+C2/3)

C4

C5s

C6s

C7i

C7s

C8i

C8s

C9

C10

C11

C12s

C13

C14s

C15

C16i

C16m

C16s

C17

C18

UN4

UN5

UN6

MOlO

Li

(ppb)

179

564

729

362

601

197

839

500

143

597

216

416

283

526

1710

1464

1056

362

399

679

2102

580

843

716

349

Rb

(ppb)

7726

8147

9135

4138

2169

8032

4820

3328

1966

3169

3944

4706

1035

2180

1494

3820

4673

4715

9179

10169

8768

2590

4963

1282?

1748

706

1361

Sr Fe

(ppm) (ppm)

12 136

88 268

56 460

28 324

43 434

4

54

78

43

19

68

26

57

106

71

100

86

74

41

34

29

113

63

115

35

33

98

192

414

396

185

382

206

436

205

396

858

910

584

178

232

334

1353

247

354

269

106

Ca

(ppm)

1536

7790

7304

2421

4656

153

3304

7038

8836

1482

7582

2588

8366

8246

8645

14288

14407

11856

3054

2623

3338

16658

6485

15905

3824

3075

9

Mg Na

(ppm) (ppm)

920 112775

2545 83140

2620 113910

1065 155185

1645 216880

225 15850

1065 103800

2780 155185

2540 184015

785 117325

2375 73670

785 155185

785 157640

2700 182730

2375 152745

4605 60365

3685 82075

3025 128875

1260 8835

1340 17630

1575 52390

6580 216880

865 86340

1807 125240

1420 39592

1115 93635

70 250 232427

205.

Br

(ppm)

2080

2165

1921

1756

1399

2420

2025

1703

1648

1985

2134

1803

1846

1628

1842

2179

2069

1949

2470

2405

2268

1230

2104

1781

1781

2072

675
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Silvinites transformades:

Mostra

M03

M04

M05

M06

M07

M09t

MOll

Carnal.lites:

Mostra

UN1

UN2

UN3

UN7

U1

U3

U5

U5'

U7.1

U7.2

U9

Ull

MOl

M02

M08

M09c

U15

Li

(ppb)

1125

1915

1994

2169

1611

1290

3424

Li Rb

(ppb) (ppm)

537

458

821

1554

1115

966

1141

1528

832

1606

3666

755

1760

1332

523

1657

198

191

156

182

169

102

40

39

Rb

(ppb)

2635

2853

3166

2356

2977

4931

410

Sr Fe

(ppm) (ppm)

94

96

143

140

84

70

38

57

324?

201

370

577

402

441

423

735

32 30 291

30 51 850

24 79 1501?

37 32 313

148 62 585

116 85 341

235 30 161

278 113 336

51 179

Sr Fe

(ppm) (ppm)

43 512

52 581

47 586

64 705

45 909

68 481

39 968

Ca

(ppm)

9538

11440

13765

16982

11448

15226

10776

17753

Ca

(ppm)

16545

20984

20366

18959

15944

17974

12875

Mg

(ppm)

72010

57108

69259

62668

68158

58110

62876

42600

8501 63576

20073 63699

25726 60798

9542 61445

10225 64273

10561 53810

5037 80731

14003 63989

614 55787

Mg Na

(ppm) (ppm)

3470 178305

3070 153437

3150 133490

4170 171142

4940 120340

2665 101257

7125 259302

K

(ppm)

Na

(ppm)

136852 41074

120077 100005

134925 45808

144443 56089

116810 66018

93825 111366

105201 93126

69849 176914

104228 94490

97702 79907

103938 80926

98728 104078

139228 63725

97931 128610

134395 20135

178190 30461

90538 140901

206.

Br

(ppm)

687

713

774

670

853

998

473

Br

(ppm)

3365

2857

3264

3061

3254

3030

3183

2306

3126

3121

2694

2804

2893

2514

2526

2177

2209



Ull MITJANES r DESVIACIONS TIPIQUES
Q)
'"'
+J
Ul
o
E

oci Ca Mg K Na
-

x (J x a x (J x a
n n n n

Halitademur 27 9021,3 3865,0 2642,5 1755,2 4241,2 2564,6

Halitaentre silvinita 16 8903,0 3791,3 4895,5 2803,0 12288,7 9076,3

Halitaentre carnal.lita 5 18995,8 4843,4 3541,8 641,0 877,0 276,7

Halitadesostre 13 26864,3 9558,6 5651,7 4253,7 271,6 165,5

Silvinita 26 6748,4 4614,8 2018,7 1361,9 111226,6 57686,2

Silvinitatransformada 7 17663,8 2597,8 4084,2 1428,2 159610,4 47941,2

Carnal.lita 17 13162,2 4921,7 62819,3 8026,8 117270,1 25397,9 80795,7 38605,6

Li* Hb Sr Fe Br
--

-
-

-

x C5 x (J x a x (J x (J
n n n n n

Halitademur 27 846,1 653,0 - 238,6 118,0 152,7 154,3 195,6 22,6

Halitaentre silvinita 16 1317,3 944,8 - 110,0 45,8 678,6 425,5 266,0 53,8

Halitaentre carnal.lita 5 974,6 148,5 - 49,8 8,6 605,8 144,8 279,4 14,2

Halitadesostre 13 1029,9 354,3 - 76,3 32,1 1197,3 800,6 250,0 19,0

Silvinita 26 631,1 480,1 4561,6* 2832,1 56,7 30,8 382,9 275,3 1967,6 297,1

Silvinitatransformada 7 1932,5 702,3 2761,1* 1232,6 51,1 10,1 677,4 178,2 738,2 151,2

Carnal.lita 17 1265,6 747,5 111,1 82,9 75,2 35,0 490,6 315,5 2885,9 345,6

*dadesen ppb, la resta en ppm
-persota del límit de detecció

N
o

enblanc,no s'ha analitzat
<i
.
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Mineralogia aproximada de les mostres, en base als resultats analítics:

Halites de mur:

Mostra %CaS04 %MgS04. %K2S04 %NaCl Mostra %CaS04 %MgS04. %K2S04 %NaCl
2H20 2H20

S7 1,5 0,9 1,7 95,9 JL4i 3,7 2,1 2,6 91,6

S8 4,0 3,2 1,8 91 JL4s 2,8 1,9 1,9 93,4

S9 5,3 3,7 2,2 88,8 JL5 5,3 4,0 4,0 86,7

S10 4,0 3,2 3,3 89,5 JL6 1,1 0,6 0,9 97,4

Sl1 3,1 1,7 2,0 93,2 JL7 2,0 1,3 1,8 94,9

S12 3,8 1,0 1,0 87,4 JL8i 1,6 0,9 0,8 96,7

S13 3,4 1,3 3,7 91,6 JL8s 5,7 4,3 5,2 84,8

S14 3,3 0,2 96,5 JL9 1,3 1,2 1,4 96,1

S18 2,7 0,9 1,4 95 JL10 1,7 1,7 2,0 94,6

JL1 2,8 1,6 1,7 93,9 JLl1 1,9 1,1 1,6 95,4

JL2 6,2 1,9 1,2 90,7 JL12 2,4 1,5 2,1 94

JL3 3,5 2,5 2,6 91,4 JL13 1,8 0,7 1,2 96,3

Halites entre silvinita:

Mostra %CaS04 %MgS04. %K2S04 %KCl %NaCl
2H20

C1/2 2,0 1,8 2,0 4,4 89,8

C3/4 3,1 3,7 4,1 0,9 88,2

C5i 0,3 0,4 0,4 1,6 97,3

C5/6 3,8 3,8 4,0 88,4

C6i 1,3 1,0 1,1 1,2 95,4

C7/6 2,8 3,0 3,3 0,3 90,6

C7/8 3,0 3,9 3,4 89,7

C10/11 3,8 3,2 3,3 89,7

C12i 2,5 2,0 2,2 0,2 93,1

C12/13i 4,4 6,5 3,7 85,4

C12/13s 2,1 1,1 1,2 0,5 95,1

C14i 2,5 2,7 2,5 92,3

C14/15 3,5 3,7 4,1 1,4 87,3

C15/16 2,9 3,2 3,5 6,2 84,2

C17/18 3,9 2,4 2,6 0,4 90,7

C18sostre 6,1 7,5 5,0 81,4



Halites entre carnal.lita:

Mostra %CaS04

U2

U4

U6

U8

010

3,0

4,3

7,4

4,2

4,7

Halites de sostre:

U12

U13

U14

016

U17

U17i

U17s

U19

U21

U22

U22s

UN8

UN8'

5,9

5,2

6,2

5,6

5,4

4,2

4,2

4,1

10,2

6,5

10,7

5,9

8,9

%MgC03

1,2

1,2

1,5

0,8

1,3

1,9

4,0

3,8

3,3

2,0

0,6

0,5

0,7

0,7

1,9

4,6

0,5

0,4

%CaC03

1,1

1,1

1,4

0,7

1,2

1,7

3,7

3,5

3,0

1,8

0,5

0,4

0,6

0,6

1,7

4,3

0,4

0,3

209.

%NaCl

94,6

93,3

98,7

94,2

92,8

90,4

87,0

86,4

88,0

90,7

94,6

94,8

94,5

88,4

89,8

80,4

93,1

90,3

El càlcul del CaS04 s' ha fet, en la majoria dels casos, en base al valor de

Ca obtingut. En les halites entre silvinita, el K2S04 s'ha calculat a partir

del MgS04.2H20, en base a la relació existent a la polihalita; el K sobrer

s'ha presentat en forma de KCl. Quan el valor del K era inferior a l'obtingut

en base a aquesta relació, s'ha calculat aleshores el K2S04 en base al K exis

tent. En les hali tes entre carnal. li ta i de sostre, el MgC03 s' ha calculat

a partir del valor del Mg, i el CaC03 en funció del MgC03, i segons la relació

de la dolomita. El CaS04 s'ha obtingut, en aquest cas, a partir del Ca sobrer.

En totes les halites, el valor del NaCl s'ha obtingut restant de 100 la suma

dels percentatges dels al tres components. De la mateixa manera s' ha calculat

el KCl de la silvinita (pàgina següent). En la carnal.lita (pàgina següent),
el percentatge del KMgC13.6H20 s'ha calculat a partir del valor del Mg, i el

K sobrer s'ha combinat en forma de KCl. En el cas d'aquesta roca (carnal.lita),

i a causa de les pèrdues per deshidratació, s' han recalculat tots els valors

suposant la suma: KMgC13.6H20+KCl+NaCl+CaS04 = 100.



Silvinites:

Mostra %CaS04 %MgS04.
2H20

Cli 0,5 0,6

Cls 2,6 1,6

C2 2,4 1,6

C3(+C2!3) 0,8 0,6

C4 1,5 1,0

C5s 0,05 0,1

C6s 1,1 0,6

C7i 2,4

3,0

0,5

2,5

0,8

2,8

2,8

2,9

4,8

4,9

4,0

1,0

0,9

C7s

C8i

C8s

C9

CIO

Cll

C12s

C13

C14s

C15

C16i

C16m

Carnal.lites:

1,7

1,6

0,5

1,5

0,5

0,5

1,7

1,5

2,9

2,3

1,9

0,8

0,8

%NaCl

28,7

21,1

28,9

39,5

55,2

4,0

26,4

39,5

46,8

29,8

18,7

39,5

40,1

46,5

38,8

15,3

20,9

32,8

2,2

4,4

%KCl

70,2

74,7

67,1

59,1

42,3

95,85

71,9

56,4

48,6

69,2

77,3

59,2

56,6

49

56,8

77

71,9

61,3

96

93,9

Mostra r�aS04 %NaCl %KCl %KMgC13.
6H20

UN1

UN2

UN3

UN7

U1

U3

U5

3,2

3,8

4,6

5,7

3,9

5,1

3,6

6,0

2,9

U5'

U7 1

10,4

25,4

11,6

14,2

16,8

28,3

23,7

45,0

24,0

3,9

5,3

4,4

8,3 71,6

1,3 77,9

0,03 66,4

0,7 71,9

0,2 48,7

0,3

82,3

65,3

79,2

72,7

Mostra

C16s

C17

C18

UN4

UN5

UN6

MOlO

%CaS04 %MgS04.
2H20

1,1 1,0

5,6 4,2

2,2 0,5

5,4 1,1

1,3 1,1

1,0 0,7

0,02 0,1

Silvinites transformades:

M03

M04

M05

M06

M07

M09t

MOll

Mostra

U7.2

U9

Ull

MOl

M02

M08

M09c

U15

5,6

7,1

6,9

6,4

5,4

6,1

4,3

2,2

1,9

2,0

2,6

3,1

1,7

4,5

210.

%NaCl %KCl

13,3 84.6

55,2 35

21,9 75,4

31,8 61,7

10,0 87,8

23,8 74,5

59,1 40,7

45,4

39,0

33,9

43,5

30,6

25,7

66,0

46,8

52

57,2

47,5

60,9

66,5

25,2

%CaS04 %NaC1 %KCl %KMgC13.
6H20

6,8

8,7

3,2

3,4

3,6

1,7

4,7

0,2

20,3

20,6

26,5

16,2 6,8

1,1

32,7 2,1

5,1 0,8

7,7 14,3

35,8 0,1

72,8

69,5

70,2

73,5

61,5

92,3

73,1

63,8

BIS.lIOTECA DE GEOLOGIA
Universitat de Barcelona-CSIC
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2.3.4. DISCUSSIÓ

2.3.4.1. ELS ELEMENTS MAJORITARIS

Els elements majoritaris analitzats han estat: Na, K, Mg
i Ca. No s'ha determinat Na en les halites ni K en les silvinites.

Els resultats obtinguts es presenten en els llistats de l'apartat
següent. Així mateix es presenta la mineralogia aproximada de

les mostres analitzades, en funció dels resultats analítics obtin

guts.

El calci no supera, en general, el 2% en les mostres analit

zades, llevat de les sals de sostre que mostren una mitj ana de

quasi 2,7% i un màxim del 5%. Aquest element procedeix fonamental

ment de l' anhidr i ta (i de la polihalita en la sal de mur), que

en les sals de sostre pot presentar-se en una proporció elevada.

En aquestes halites superiors hi ha també una contribució a aquest
element per part de la dolomita, que pot arribar a ser bastant

abundant (veg. figs. 43b i 44a).

El contingut en magnesi és una mica més elevat en les hali

tes entre carnal. li ta i de sostre que en les hali tes de mur l

entre silvinita, i més elevat en les silvinites transformades

que en les primàries. En el primer cas, aquest fet pot ser degut
a la presència de dolomita en les halites superiors i potser d'una

petita proporció de carnal.lita en les halites associades a aques

ta unitat potàssica. En el cas de la silvinita transformada s'ex

plica el contingut més alt en magnesi a causa de l'origen d'aques
ta varietat (fig. 32). Llevat de la carnal. li ta, el contingut

en magnesi no supera, en general, 1'1%.

El contingut en potassi és més elevat en les halites entre

si lvini ta, seguides per les sals de mur, que en les hali tes de

sostre i entre carnal.lita (figs. 32 i 42). Destaca la bona corre

lació que mostren K i Mg en la sal de mur (fig. 32) on es troben

associats constituint la polihalita, i possiblement també en les

inclusions de salmorra residual.

El contingut en sodi de les silvinites és molt variable:

entre l i 21%, mentre que en Le s
: transformades és més constant:

10-25%. En les carnal.lites varia entre 2 i 17%. En tots aquests

casos es troba fonamentalment constituint NaCl.
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2.3.4.2. EL BROM

1) Generalitats

El treball de BOEKE (1908), en el qual s'estudia el comporta
ment del brom durant la cristal.lització a partir de solucions

salines, ha constituït la base dels nombrosos treballs posteriors
dedicats a l'estudi d'aquest element en les roques salines. Podem

destacar els de: D'ANS i KVHN (1940), KVHN (1955, 1968), VALYASHKO

(1956), BRAITSCH i HERRMANN (1963), HOLSER (1966), WARDLAW (1968),

BRAITSCH (1971), etc. Aquest gran nombre de publicacions queda

justificat pel valor d'aquest element corn a indicador geoquímic
en la caracterització de les sals oceàniques, així corn per diluci

dar qüestions genètiques de les sals clorurades. :E': s també una

eina geoquímica en la prospecció de dipòsits potàssics, i àdhuc

s'ha utilitzat corn a mètode indirecte en l'exploració de petroli

(HITE, 1970).

El brom es troba com a solució sòlida reemplaçant el clor

en la xarxa cristal.lina dels minerals clorurats. No forma mine

rals independents i tampoc en contenen els sulfats, tot i que

se' n poden trobar quantitats mínimes en les inclusions líquides
(VALYASHKO, 1956; KVHN, 1968; BRAITSCH, 1971). Segons VALYASHKO

(1956), pot haver-hi també brom adsorbit en el material argilós
associat a les roques salines.

El contingut en brom de cada clorur depèn del contingut
en aquest element de la salmorra de la qual precipita. Aquesta
relació constitueix el "coeficient de partició" o de "distribució"

"b" :

% en pes de Br en la fase sòlida d'una sal
b =

% en pes de Br en la fase líquida de la qual ha cristal.litzat

"b" és, doncs, la fracció de brom present en la solució, que en

tra en la xarxa del clorur que en precipita.

BRAITSCH i HERRJVIANN (1963) l BRAITSCH ( 1971) estudien la

influència de diferents factors sobre el coeficient de distribu

ció: temperatura, concentració de brom en la solució, i presència
de MgC12 en la solució. Quan la concentració de brom en la solució
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és inferior a 1'1%, que es el cas de les solucions salines natu

rals, el coeficient de partició és pràcticament constant. La va

riació de "b" amb la temperatura és poc important; tanmateix,
en el cas de la silvita i la carnal.lita p r i.ma.r i.e s , hi ha una

forta dependència del contingut en brom respecte a la temperatura
a causa dels elevats coeficients positius de temperatura que pre

senta la solubilitat d'aquests dos minerals. La presència de MgC12
en la solució redueix el coeficient de partició, tant per al NaCl

com per al KC1. TOLLERT (1956) explica aquest fet per la inclusió

de brom en els complexos de MgC12 altament hidratats, de manera

que no en queda de disponible per incorporar-se a l'halita. Tanma

teix, com en els dipòsits salins naturals sempre cal considerar

la presència de MgC12 en les solucions, BRAITSCH i HERRMANN tenen

en compte aquest factor a l' hora d'establir els coeficients de

distribució per als diferents clorurs. Quant als efectes de la

pressió, tot i que no han estat estudiats experimentalment, WARD

LAW (1968) creu que no es d'esperar que pressions moderades tin

guin efectes apreciables.

A mesura que es produeix la concentració dels components

dissolts en l'aigua de mar, durant l'evaporació, el brom passa

de 65ppm, en l'aigua de mar normal, a 500ppm, quan comença la

precipitació de l' halita, i augmenta fins a 2. 300ppm prèviament
a l'aparició de les primeres sals potàssiques (VALYASHKO, 1956).

Aquest augment en la concentració durant l'evaporació, té lloc

malgrat que els clorurs que cristal.li tzen prenguin una certa

quantitat d'aquest element, ja que llur coeficient de distribució

es sempre inferior a la unitat.

Els processos de recristal.lització i deformació que puguin
sofrir les sals, afectaran únicament el contingut en brom si es

duen a terme en presència d'una salmorra que tingui un contingut
en brom diferent del de la salmorra original (SCHWERDTNER i WARD

LAW, 1963).
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2) Continguts en brom de l'halita, la silvita l la carnal.lita

Segons BRAITSCH i HERRMANN (1963) el coeficient de distribu

ció de l' hali ta, quan comença la precipitació d'aquest mineral,
és 0,14. A partir d'aquest valor i del contingut en brom de l'ai

gua de mar actual, s'obté la quantitat de 75pJ?m Br, que és el

contingut teòric de l' hali ta quan comença a precipitar a partir
de l'aigua de mar. HOLSER et al. (1968) obtenen també aquest va

lor, mentre que l'obtingut per VALYASHKO (1956) és de 68ppm Br.

De la mateixa manera, tenint present la variació del coefi

cient de distribució i del contingut en brom de la solució amb

la concentració, quan comença a precipitar la silvita, l'halita

paragenètica té un contingut en brom de 237ppm (250ppm, segons

VALYASHKO; 200-250ppm, segons HOLSER et al. 1968).

Tanmateix, és molt freqüent que les hali tes basals dels

dipòsits evaporítics tinguin continguts inferiors a les 75ppm

calculades, que moltes vegades es situen entre 20 i 50ppm (HOLSER,

1966; HOLSER et al., 1968; RAUP i HITE, 1978). Per a HOLSER et

al., aquest fet seria degut a redissolució local per salmorres

temporalment diluïdes per aigua de mar fresca. En el cas del cicle

Stassfurt, BRAITSCH (a KUHN, 1968) atribueix el baix contingut
en brom de les halites basals a una eliminació produïda per infil

tració d'aigües de cristal.lització lliures de Br, procedents
de la transformació diagenètica inicial del guix subjacent a anhi

drita. RAUP i HITE (1978) opinen, però, que aquesta idea no és

aplicable quan la capa sulfatada inferior té pocs metres de potèn
cia. Segons aquests autors, el fet que BLOCK i SCHNERB (1953)

trobin també valors baixos en les primeres halites que precipiten,
a partir d'aigua del Mediterrani, suggereix que el valor teòric

no es representatiu de les condicions naturals.

En el jaciment de Pamplona, no hem pogut disposar de mostres

d' hali ta immediatament en contacte amb l' anhidri ta basal, pero

es significatiu que les mostres més baixes del paquet d ' halita

analitzades, bastant pròximes a la capa sulfatada, presentin con

tinguts en brom elevats (180ppm). D'altra banda, els valors mit

jans de brom que presenta aquesta litofàcies (195ppm), són bastant

més alts que la mitjana obtinguda per PUEYO MUR (1975) en la conca
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potàssica catalana (127ppm). Sí que hem pogut analitzar el contin

gut en brom de l' hali ta en contacte amb l' anhidr i ta basal, en un

testimoni de sondeig de la zona de Javier, concretament del son

deig Javier 3 (corresponent la mostra a 57 Om de fondària). El

resultat de l'anàlisi ha donat un contingut en brom de 66ppm,
bastant pròxim al teòric de BRAITSCH, i pràcticament coincident

amb el de VALYASHKO. Per a les halites pròximes al contacte amb

la silvinita hem obtingut valors entre 220 i 230ppm.

En el cas de la silvita i la carnal.lita, segons KUHN (1968)

l BRAITSCH (1971), cal esperar valors superiors a 1500ppm, tant

si s'han format per cristal.lització metastable de salmorres mari

nes, com si hi ha hagut descomposició tèrmica de la carnal.lita.

VALYASHKO (1956) dóna els valors següents, que indicarien precipi
tació primària i que variaran segons l'estadi de concentració

de la salmorra: entre 0,137% i 0,266%, en el cas de la silvita,
i entre 0,318% i 0,544% en el cas de la carnal.lita.

Cal tenir present que en aquestes roques salines es necessa

ri diferenciar el contingut en brom de l'halita associada, del

del mineral potàssic. En els perfils de brom de les figures 34

i 36, ho hem fet així mateix, a partir dels diferents coeficients

de partició d'halita-silvita i halita-carnal.lita paragenètiques,
de manera que els perfils presentats corresponen als valors que

tindrien la silvita i la carnal.lita pures. Aquests valors són:

entre 2500ppm i 2900ppm, per a la silvita, l de 3700ppm a 4300ppm

per a la carnal. li ta. Llevat del cas de la sal de mur, que ja
hem comentat anteriorment, la resta de valors obtinguts són compa

rables als que presenta PUEYO MUR (1975) en la conca potàssica
catalana.

3) Els perfils de brom: significació

Els perfils de brom són la representació gràfica de la va

riació del contingut en aquest element, a mesura que es va pro

duint la cristal.li tzació salina. Indiquen, per tant, els canvis

de concentració que tenen lloc al llarg del procés de formació

de la roca salina.
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En el cas teòric ideal de precipitació a partir d'evaporació
sense influx d'aigua fresca que compensi l'aigua evaporada, el

contingut en brom s'incrementarà verticalment en el perfil, se

guint una regla logarítmica (KOHN, 1968). HOLSER (1966) presenta
dos perfils teòrics ideals: en el cas que no hi hagi reposició
de l'aigua perduda, i en el cas que hi hagi un influx d'aigua
fresca que vagi alimentant la conca.

En el Zechstein alemany, la distribució del brom ha estat

molt estudiada (RICHTER-BERNBURG, 1957; KOHN, 1962; BORCHERT i

MUIR, 1964; BRAITSCH, 1971), i alguns dels perfils obtinguts s'as

semblen al' ideal. Tanmateix, i a partir dels exemples citats

a la bibliografia, HOLSER (1966) conclou que els perfils irregu
lars són més freqüents que no pas els que es troben en la sèrie

Stassfurt.

RAUP i HITE (1978) distingeixen dos tipus de perfils: els

regulars, on el contingut en brom d'una mostra a la següent varia

relativament poc l que en conjunt s'assemblen als teòrics, i els

irregulars, on la distribució és molt variable d'una mostra a

la següent. El primer tipus implica increments o decreixements

graduals del contingut en brom, i correspon probablement a deposi
ció en un gran volum de salmorra. La distribució irregular l'atri

bueixen a fluctuacions en la concentració de la salmorra, o a

recristal.lització durant la diagènesi, essent afavorits tots

dos processos en ambients soms o conques petites.

Altres causes que s'han proposat per explicar les irregula
ritats dels perfils, o valors anòmals, són: incursions repetides

d'aigua de mar fresca, que efectua un rentat d.e les salmorres

antigues riques en brom; variacions, potser locals (per exemple,
a causa de vulcanisme) de la relació Br/Cl en l'aigua de mar anti

ga; cristal.lització a partir de salmorres molt concentrades,

expel.lides per compactació de capes subjacents; etc. Valors ex

cepcionalment baixos, com per exemple 2-10ppm a Elk Point, s' han

atribuït a recristal.lització a partir d'aigües meteòriques.

La figura 34 mostra una sèrie de perfils de brom calculats

en el jaciment de Pamplona per a totes les halites de la formació

i per a la silvita i la carnal.lita. En aquests dos darrers casos,

i tal com· s' ha indicat anteriorment, s' han calculat els valors



Fig. 34 Perfils de brom

a) perfil de brom de totes les halites analitzades de

la formació evaporítica.

b) perfils de brom en el paquet de silvinita. El de

l'esquerra correspon als cicles d'halites intermè

dies. El de la dreta correspon al valor calculat

per a la silvita pura en les capes de silvinita.

c) perfils de brom en la carnal.lita. El de l'esquerra
correspon a les halites intercalades. El de la dreta

correspon al valor calculat per a la carnal.lita pu

ra, en les capes de roca carnal.lítica.
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Fig. 35 Perfils de brom en la sal de mur

a) correspon al mostratge en JM 61 (Zona Sur)

b) correspon al mostratge en JL 76 (Zona Sur)

(veg. text)
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Fig. 36 Perfils de brom i rubidi en la silvinita. En les

capes de silvinita (perfils centrals) s'ha calcu
lat per separat el contingut de la silvita i de
l'halita paragenètiques. S'observa una certa ten

dència oposada entre els perfils de rubidi i de

brom de la silvita.
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per a la silvita i la carnal.lita pures. En el cas de la silvita,

aquest perfil es pot veure amb més detall i millor localització

dels valors respecte a les diferents capes, en la figura 36.

En les halites de mur, de les quals es presenten dos perfils
corresponents a dos mostratges diferents en la figura 35, s'obser

va un clar increment cap al contacte amb la silvinita, però amb

una certa disminució en la zona més pròxima a la capa potàssica,
en el perfil a, que és probablement el mes representatiu dels

dos, j a que la local i tzació de les mostres del perfil b en la

ser le va presentar alguna dif icul tat. Les halites intercalades

entre les capes de silvinita presenten oscil.lacions relativament

poc acusades, llevat de la part superior de la unitat, on atenyen
els valors màxims (fig. 36). En les halites de sostre no s'observa

un clar decreixement en els continguts en brom sinó que aquests
es mantenen alts, amb certes fluctuacions. No es manifesta, doncs,

en el tram analitzat, una dilució efectiva del cos d'aigua (fig.
34). Les silvites presenten moltes oscil.lacions (fig. 36) i els

valors màxims es presenten a la part central del paquet; en con

junt, pero, no s'observa cap tendència clara. Les carnal. li tes

presenten un màxim en el terç inferior de la unitat (fig. 34)

l mostren un decreixement cap al sostre. Tant en les silvites

com en les carnal. li tes s'observa un cert paral.lelisme entre

els perfils de les capes d'halita intermèdies i els de la silvita

o la carnal.lita.

4) Variació del contingut en brom en els cicles d'halita

Alguns treballs (WARDLAW i SCHWERDTNER, 1966; GEISLER, 1979)

donen compte dels continguts respectius en brom de l'halita clara

i la tèrbola l, per altra banda, posen de manifest que hi ha un

augment en aquest contingut, de base a sostre, en els cicles indi

viduals d'halita (BORCHERT i IvlUIR, 1964; WARDLAv� i SCHWERDTNER,

1966; BRAITSCH, 1971).

En el nostre cas, la dificultat de separar nivells indivi

duals de'halita clara i tèrbola (ja que son molt prims) en els

cicles halítics, ha impedit dur a terme un estudi extensiu del

contingut en brom de les dues varietats halítiques. Només en una
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FIG. 37 Varaició del contingut en brom en una capa

d'halita de les sals de sostre (veg. Làm.

22). S'observa un augment-del contingut en aquest element

cap al sostre de la capa. En el cicle inferior, s'observa

que que els valors obtinguts per a l'halita clara i l'ha

lita d'inclusions són molt similars.
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mostra de sal de sostre ha estat possible analitzar separadament
el contingut en brom de l'halita clara i la tèrbola en un cicle

halític (fig. 37).

Es tracta, de fet, de dos cicles separats per una fina pel
lícula d'insolubles, que correspon a un nivell de dissolució.

La gruixària total és de poc més de 8cm. El cicle inferior és

de tipus "a", amb un nivell central d'halita clara ben desenvolu

pat. El cicle superior és també de tipus "a" però no presenta
un terme ben desenvolupat d'halita clara, llevat de la part supe

rior on tanmateix és molt prim, sinó una sèrie d'alternances de

nivells mes o menys rics en inclusions. Com es pot veure a la

figura 37, el cicle s' ha dividi t en quatre parts, en les quals
s' ha determinat separadament el contingut en brom. El resultat

obtingut mostra, per una banda, que es produeix un augment, de

base a sostre del doble cicle. Tanmateix, pel que fa als contin

guts respectius de l'halita clara i la tèrbola, a més de ser tan

sols una dada aïllada, no és excessivament significatiu, atesa

la poca diferència entre les dues varietats halítiques.
En el cas hipotètic que aquest resultat fos representatiu,

i que els dos tipus d'halita tinguin continguts similars en brom,

una possible explicació seria la següent:

-si l'halita tèrbola precipita a partir de salmorra superficial
i la clara ho fa en el fons, a partir de salmorra superficial

que descendeix convectivament cap a parts mes fredes i profun
des de la conca, els continguts en brom no tenen perquè ser

massa diferents.

-si l' hali ta clara precipita en la salmorra de fons, en un

cos estratificat d'aigües, la concentració d'aquesta salmorra

de fons hauria de ser, en principi, més elevada que la de

les capes superiors de salmorra. Ara bé, en aquestes capes

superiors es pot desenvolupar una làmina superficial amb con

centració molt elevada (DELLWIG, 1955), a partir de la qual

precipitaria l'halita d'inclusions. Això podria també explicar

la similitud de continguts en brom.
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5) Càlcul de la temperatura de formació a partir del contingut
en brom de la silvita primària

Malgrat que el coeficient de distribució, "b", depèn molt

poc de la temperatura, BRAITSCH (1962, 1964) i BRAITSCH i HERRMANN

(1963) van trobar que existia una forta dependència respecte de

la temperatura, de la primera silvita que cristal.litza, a causa

de l'acusat coeficient positiu de temperatura que presenta la

solubilitat d'aquest mineral.

La figura 38 (que hem reproduït de BRAITSCH i HERRMANN,

1963), expressa aquesta dependència, en un sistema d'aigua de

mar lliure de MgS04. La corba inferior correspon al contingut
en brom de la primera silvita que cristal.litza, i la superior

correspon al final de la precipitació silvítica, en transició

a la deposició de la carnal. li ta. La corba inferior es la mes

apropiada per a ser emprada com a term6metre geo16gic, per a una

roca de silvita-halita pr i.mer i a . En aquest càlcul, un error de

0,01% Br pot suposar una variació de 52C en la tamperatura obtin

guda. Aquest mètode nomes es pot aplicar a silvites primàries
incloses en seqüències lliures de sulfat magnèsic. Per tal d'apli
car la corba inferior, cal efectuar l'anàlisi de brom a la base

de la capa que correspon a l'inici de la precipitació silvítica.

La silvita de la capa silvinítica del jaciment de Pamplona,

compleix els dos requisits, ja que es troba inclosa en una seqüèn
cia evaporítica lliure de MgS04 i constitueix (en la nostra opi
nió) un precipitat primari. A la figura 38 es pot veure com el

contingut en brom de la silvita de la base del paquet de silvinita

correspon a una temperatura una mica inferior a 202C.

L'aplicació d'aquest mètode a les tres capes inferiors de

silvita que es troben per sota del nivell potàssic principal en

la formació evaporítica d'Alsàcia, ha donat temperatures de 17,

28 i 512C, respectivament.
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Fig. 38 Dependència amb la temperatura del contingut en brom dels clorurs
en un sistema d'aigua de mar lliure de MgS04. Les corbes 1 i 2 cor

responen al principi i al final, respectivament, de la precipitació silvítica.
Les corbes 3 i 4 corresponen al principi i al final, respectivament, de la

precipitació carnal.lítisa. La corba 1 és la més apropiada per a ser utilitzada
com a termòmetre geològic per asilvi ta-hali ta primària. El contingut en brom

de la silvita basal de Pamplona (2803ppm) correspon a una temperatura una mica

inferior a 20QC (veg. text). (BRAITSCH, 1971)
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2.3.4.3. EL RUBIDI

El rubidi es troba en solució sòlida en els minerals potàs
sics, especialment en la carnal.lita (figs. 39 i 40), reemplaçant
el potassi. Igualment que en el cas del brom, la quantitat de

rubidi que entra en una sal potàssica està en funció del contingut
en aquest element de la salmorra parental (Kt)HN, 1968; WARDLAW,

1968).

La distribució del rubidi entre el líquid mare i les sals

potàssiques no es coneix encara en detall, i els valors que apa

reixen en les diferents publicacions són molt variables. Una àm

plia discussió sobre els factors que afecten el coeficient de

distribució d'aquest element pot trobar-se a McINTIRE (1963),

BRAITSCH (1966, 1971), WARDLAW (1968), Kt)HN (1968, 1972), i SCHOCK

l PUCHELT (1971).

Destacarem només aqu i. que, en el cas de la carnal.lita,

el coeficient de partició del rubidi té sempre un valor relativa

ment alt, segons la maj or part d'autors, i un acusat coef icient

negatiu de temperatura. Per aquest motiu, la cristal.lització

progressiva de la carnal.lita a partir d'una determinada salmorra

provocarà l'empobriment d'aquesta en l'esmentat element. Per tant,

en una seqüència evaporítica progressiva normal, el contingut
en rubidi de la carnal. li ta decreixerà de base a sostre, es a

dir, de les capes més antigues a les més modernes.

En el cas de la silvi ta, que segons BRAITSCH (1966) té un

coeficient de partició aproximadament igual a 2, Kt)HN (1968) opina

que hi haurà un decreixement lent en el contingut en rubidi de

base a sostre, per ser el coeficient més gran que la unitat. BRAI

TSCH (1966) creu, però, que el coeficient no és l'únic factor

que determina l'enriquiment o empobriment de la salmorra en un

element traça, sinó que també influeix la proporció de cristalls

formats i d'aigua evaporada,

primària de silvinita on hi

a sostre.

i mostra l'esquema d'una seqüència
ha un increment de rubidi de base

En el jaciment de Pamplona, no s'observa una tendència clara

en el contingut en rubidi de les silvinites (fig. 36), tot i que

el perfil del rubidi mostra una evolució lleugerament inversa
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respecte del perfil de brom. Pel que fa a la carnal.lita, s'obser

va, en les mostres de la zona d' Undiano, un contingut més alt

a la base, i després uns continguts relativament similars.

Per altra banda, així com els processos de dissolució i

recristal.li tzació provoquen un enriquiment en rubidi en el cas

de la carnal. li ta, en la silvita aquests processos menen a un

empobriment en aquest element (KOHN, 1968; WARDLAW, 1968). Aquests
dos darrers autors creuen que la silvita originada per alteració

de la carnal. li ta inclou una proporció de rubidi superior a la

silvita primària. KOHN (1968) dóna els valors següents:

.carnal.lita primària: 70-200ppm

.carnal.lita secundària o descendent: pot presentar un enriqui
ment o àdhuc un empobriment si les solucions metamòrfiques
eren pobres en aquest element

.silvita primària: lO-20ppm

.silvita derivada de carnal.lita: lOO-150ppm

.silvita secundària per solucions residuals: en principi hauria

de ser més pobra en Rb

Si comparem aquests valors amb els resultats obtinguts en

el jaciment de Pamplona veiem que, per una banda, tant la silvita

primària com la transformada presenten valors més baixos que els

de KOHN. Quant a les carnal.lites, algunes presenten valors coin

cidents, pero les de la zona d' Undiano mostren valors bastant

més baixos. Els valors més alts que s'observen correponen a car

nal.li tes adj acents a silvinites transformades, i podrien expli
car-se per un enriquiment secundari.

Aquest mateix autor, proposa un criteri basat en els contin

guts relatius en Rb i Br, per esbrinar l'origen de carnal.lites

i silvites (KOHN, 1968, p. 476). Aplicant aquest criteri al jaci
ment de Pamplona (veg. fig. 41), les carnal.lites serien primàries
tant pel contingut en brom com pel contingut en rubidi (valors

recalculats a carnal.lita pura). Les silvites serien primàries

respecte al rubidi, però amb un contingut molt baix, i descendents

respecte del contingut en brom, però amb valors alts, molt pròxims

algunes vegades al límit amb els valors que es donen com primaris.

L'aplicació d'aquest mètode a la conca potàssica catalana

(PUEYO MUR, 1977), donava un origen descendent de les sals potàs-
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siques, segons el contingut en brom i el contingut en rubidi de

la carnal. li ta, mentre que el contingut en rubidi de la silvi ta

corresponia a un origen primari.

El concepte o teoria de la "descendència" va ser introduït

per EVERDING (1907, veg. BRAITSCH, 1971, p. 256), fent referència

a "aquelles capes de sal que, immediatament després de la precipi
tació de la seqüència de sals parentals, i encara durant l'època
Zechstein, es van formar per redeposició o transformació del mate

rial parental". En definitiva, el que diu aquesta teoria és que

hi ha una dissolució de les sals dipositades en les zones margi
nals l una redeposició d'aquestes sals en parts més centrals de

la conca. L'aplicació d'aquesta idea als grans dipòsits salins

ha estat, però, criticada per alguns autors. Així, per a BORCHERT

(1969) aquest tipus de processos poden tenir una gran importància
en ambients continentals, mentre que en conques salines oceàniques
la seva importància seria molt subordinada. Segons BRAITSCH (1971)

el procés de redissolució dels precipitats salins en arees margi
nals dessecades només seria possible en conques aïllades, inunda

des periòdicament. Creu, per altra banda, aquest autor que es

impossible la redeposició mecànica de la silvita i la carnal.lita

(i també probablement de l'halita) l descarta l'aplicabilitat

d'aquesta hipòtesi als dipòsits potàssics.
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2.3.4.4. EL FERRO

�s acceptat que, donat l'escàs contingut en aquest element

de l'aigua de mar, el ferro present en els dipòsits salins té

una procedència fonamentalment continental (KUHN, 1968; BRAITSCH,

1971) .

En les formacions salines el ferro es troba fonamentalment:

-en forma d'hematites i goethita, en silvinites i carnal.lites

-en els fil.losilicats de la fracció lutítica (clorites i mi-

ques)

i mes

�s també freqüent trobar pirita
ocasionalment pirrotina (BRAITSCH,

en els dipòsits salins,

1971). A Konigshall-Hi�
demburg (Zechstein alemany) es va observar que, mentre les silvi

tes i carnal.lites contenien hematites (i una mica de magnetita),
els residus argilosos de les mateixes mostres mostraven pirita,
amb petites quantitats de magnetita. Segons BRAITSCH (1971), la

forma mineral en que es presenta el ferro depèn del potencial
redox.

L'aparent contradicció que suposava que, per una banda els

fons de les conques evaporítiques fossin reductors i que només

es pugui trobar una gran proporció de ferro en dissolució quan

es troba en forma ferrosa (FeII), i per altra banda que la forma

mineral predominant fos l'hematites, s'explicava en treballs rela

tivament antics suposant que la fixació del FeII en forma d'hema

tites tenia lloc mitjançant l'acció de bactèries ferrooxidants

(Leptothrix). Es van atribuir a beines d'aquests organismes les

petites fibres que apareixien en grans quantitats en les carnal

lites i silvites riques en hematites, indicant alguns treballs

que estaven pseudomorfitzades per koenenita (SCHALLER i HENDERSON,

1932 ; 1iJARDLA�v , 1963 ; �vARDLAW i SCHWERDTNER, 1963 ; KUHN, 1961,

1968).

Tanmateix, vJARDLAW (1968) rectifica la interpretació ante

rior i demostra que les esmentades fibres corresponen a goethita

(O<-FeO.OH), que, associada a l'hematites, es la responsable de

la coloració vermella de carnal.lites i silvites. En les carnal

lites de Pamplona hem comprovat també l'existència d'aquestes

fibres l hem identificat per difracció de raigs X la presència
de goethita i hematites (veg. ap. 2.2.3.2./5).
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Per explicar els creixements orientats de l' hematites en

la carnal.lita s'han proposat dues hipatesis:

-l'hematites es forma per desmescla i oxidació de l'ió ferrós

inclas com a solució salida en la carnal.lita

-l'hematites i la carnal.lita creixen simultàniament (epitàxia)

BRAITSCH (1971) s'inclina per aquesta
d'un precipitat primari

darrera hipatesi,
de Pell deu seri creu que l'oxidació

un procés senzill i no necessàriament induït per mecanismes meta

balies biolagics.

Pel que fa a les fibres de goethita, llur orientació prefe
rent i uniformitat de distribució en la carnal. li ta suggereixen,

segons WARDLAH (1968), que deuria actuar un dels dos mecanismes

que s'expressen en les hipatesis anteriors. Descarta aquest autor

la possibilitat d'inclusió en la carnal.lita de fibres de goethita

preexistents.

El diferent caràcter de l'hematites en la silvita respecte

de la carnal. li ta no ha estat explicat a la bibliograf ia. Pel

que fa a la silvita formada per alteració de la carnal.lita, BRAI

TSCH (1971) opina que es produeix també la recristal.li tzació

de l'hematites, fet que ajudaria a explicar les formes esquelèti

ques que presenta de vegades aquest mineral en la silvinita trans

formada.

En el jaciment de Pamplona, a partir dels resultats obtin

guts, el ferro es troba fonamentalment:

-en forma de pirita en l'anhidrita basal

-en els fil.losilicats de la fracció lutítica

-en forma d'hematites i goethita, en carnal.lites l silvinites

-en les halites de la zona potàssica

-possiblement també en les dolomites que es presenten en pro-

porció relativament elevada en les sals de sostre, donat l'alt

contingut en ferro que presenten aquestes halites

Les hali tes de mur són les que presenten un contingut més

baix en ferro (fig. 42). Carnal.lites i silvinites presenten con

tinguts relativament simi lars, essent una mica més elevats els

de les carnal.lites. Destaquen els alts continguts de la silvinita

transformada i de les hali tes intercalades a la zona potàssica.
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Són també especialment elevats els continguts de les sals de sos

tre que, com hem dit anteriorment, poden estar en relació amb

la presència de dolomita ferrosa.

Aquests resultats són bastant comparables als obtinguts

per PUEYO MUR (1975) a la conca potàssica catalana, llevat del

cas de la sal de mur, amb un contingut mitj à 5 vegades més alt

en l'halita de la cubeta potàssica de Pamplona, i la carnal.lita,

que també presenta una mitjana més alta en la conca navarresa.
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2.3.4.5. L'ESTRONCI

Aquest element, a part de concentrar-se en la celestita,

que pot trobar-se en petites quantitats, es presenta també inclòs

diadòcicament en els sulfats càlcics, i, en menor proporció, en

els clorurs. En les successions salines, els portadors més impor
tants d'estronci són : anhidrita, polihalita, celesti ta, i també

l' hali ta, a causa del gran volum en què es presenta, i perque,

a partir de solucions de la mateixa concentració, pot ser reempla

çat diadòcicament molt més Na que Mg (KOHN, 1968; BRAITSCH, 1971).

Segons STRAKHOV (1970) el contingut en estronci de les salmorres

marines augmenta amb la salinitat, i es produeix la precipitació
en forma de celesti ta quan s'ateny el punt de saturació. Segons

aquest autor, el max i.m de precipitació s'assoleix en les fases

inicials de l'estadi sulfatat, quan té lloc el canvi de deposició
carbonatada (dolomita) a sulfatada (guix). Un decreixement brusc

es produeix durant la precipitació de l'halita i les sals potàssi-
ques, i un altre màxim es produiria durant

f inali tza la deposició de sulfats i

l'estadi de dilució,
es passa altre cop aquan

la sedimentació carbonatada.

Pel que fa a la distribució d'aquest element dins de les

formacions salines, s 'ha detectat en alguns casos (per exemple,
en el cicle Stassfurt del Zechstein alemany) una variació paleo

geogràfica, de manera que el contingut d'estronci augmenta des

del centre de conca cap a les zones marginals. BRAITSCH (1971)

dóna una sèrie d'arguments per tal d'explicar aquest fet. Per

al tra banda, s' ha detectat també un augment en la relació Sr ICa

de base a sostre del cicle, que, segons BRAITSCH, podria ser degu

da a un decreixement en la solubilitat del SrS04 en augmentar

el contingut en sal de la dissolució.

Una altra característica d'aquest element és que es mobilit

za amb molta facilitat en solucions clorurades, fet que determina

que presenti una migració secundària important. En relació amb

aquest fet, la introducció local d'estronci, mitjançant solucions

metamòrfiques, pot emmascarar la seva distribució primària. Segons

PUEYO NUR (197 5b) aquest element s'enriqueix considerablement en

les zones estèrils per retrometamorfisme, i és, juntament amb
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el calci, un indicador de salmorres sulfatades.

Segons HERRMANN (1961), la major part del contingut en

aquest element de la carnal.lita i la silvita, prové de les sal

morres intersticials metamorfitzadores, riques en CaC12, que con

tenen grans quantitats d'aquest element. Aquest mateix autor cita

continguts mitjans de 45 a 100ppm com a típics de les halites.

Els

valors en

resultats

general

obtinguts en el jaciment
similars als obtinguts per

de Pamplona
PUEYO MUR

donen

(1975)

als jaciments catalans. Així, tant les silvites com les carnal.li

tes tenen continguts baixos i relativament similars (mitjanes
entre 50 i 100ppm). També la majoria d'halites presenten mitjanes
en general inferiors a 100ppm (llOppm de mitjana les halites entre

silvinites). Crida l'atenció l'elevat contingut que mostren les

sals de mur (fig. 44a), amb una mitjana de 238ppm, que contrasta

amb el baix contingut de les hali tes de mur equivalents de la

conca potàssica catalana (mitjana de 58ppm).

La relació Sr/Ca (fig. 44) varia en els diferents tipus
d' hali tes i es poden distingir tres camps: el de les halites de

mur, amb continguts màxims en Sr (en la conca catalana presenten

els continguts mínims), el de les halites entre silvinita, en

posició intermèdia, l el de les hali tes entre carnal. li ta i de

sostre, desplaçat cap a continguts elevats en Ca. En el cas de

les silvinites, les transformades presenten una relació Sr/Ca

més baixa que leE primàries (fig. 44b).
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2.3.4.6. EL LITI

El liti es concentra en les salmorres durant els processos

d'evaporació. RATNER i LUDMER (1964) han determinat concentracions

al voltant de 20ppm a la Mar Morta.

Fonamentalment aquest element està lligat al material argi
lós (STEWART, 1963; RONOV et al., 1970) l es concentra també,

segons STEvJART (1963), en les inclusions residuals de salmorra,

sobretot en la zona potàssica. Segons RANKAMA-SAHAMA (1949) pot
substi tuir també el Na en l' hali ta. El comportament geoquímic
del liti és semblant al de l'ió Mg, ja que totes dues partícules
tenen una gran similitud de mides (ORT1 CABO et al., 1979), i

segons RONOV et al. (1970) hi ha una acusada correlació positiva

Li-Mg en ambients salins.

En les mostres analitzades del jaciment potàssic de Pamplo

na, es pot observar molt bé la correlació Li-Mg (fig. 46), llevat

de la carnal.lita, a causa de la presència de magnesi en la seva

composició mineral, i de la silvinita transformada, que mostra

els continguts més alts en liti de totes les mostres analitzades

(màxim de 3424ppb). Aquest darrer fet podria ser degut a una major

proporció d'argiles en les mostres de transformada analitzades,

respecte de la resta de mostres, o a una relativa concentració

d'aquest element durant el procés d'alteració de la carnal. li ta.

Els valors mitjans que hem obtingut estan compresos entre 800

ppb i 2000ppb (2ppm), l estan d'acord amb el valor mitjà de 5ppm

obtingut per BOYKO (veg. RONOV et al., 1970) per a roques evaporl

tiques de l'escorça continental o subcontinental (plataformes).
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2,3,5, CONCLUSIONS

En els diferents apartats dedicats als elements analitzats,

s' han anat exposant un conj unt de consideracions relatives a la

justificació dels resultats obtinguts. En línies generals, aquests
resultats que presentem per a la formació potàssica navarresa

són similars als obtinguts per PUEYO MUR (1975) en la conca potàs
sica catalana i comparables bàsicament als que es ci ten a la bi

bliografia per aquest tipus de seqüències.

Val la pena, pero, remarcar alguns fets que potser no han

quedat prou destacats en els apartats anteriors:

a) el caràcter marí de tota la seqüència evaporítica, incloses

les sals de sostre. En les mostres més altes d'aquestes sals ana

litzades (relativament baixes, pero, dintre de la unitat) els

continguts en brom continuaven essent bastant elevats, caracterís

tics de concentracions pròximes a la saturació en les sals potàs-
. - .

slco-magneslques.

b) el diferent comportament geoquímic de la silvinita respecte

de la silvinita transformada. Aquest fet pot visualitzar-se en

gran part dels diagrames binaris presentats l és un factor mes

que abona la hipòtesi del caràcter primari de la silvinita.

c) el diferent comportament geoquímic de les hali tes entre

carnal. li tes l de sostre, per una banda, i de les hali tes entre

silvinita, per una altra, presentant aquestes darreres, en alguns

casos, característiques prOXlmes a la sal de mur (veg. diagrames

binaris) .

Aquestes diferències entre les halites es manifesten també

en llurs característiques petrològiques, tal corn s'ha exposat

en capítols anteriors. En l'apartat 2.2.3.1./4.b., es fa referèn

cia a la variació del quimisme de la salmorra al llarg de la pre

cipitació evaporítica corn a possible factor de control en aquestes

diferències petrològiques, i, per descomptat, també cal esperar

que aquesta variació es reflecteixi en les característiques geo

químiques de les fases que precipiten en estadis diferents d'evo

lució de la salmorra.

d) un fet que destaca és el comportament aparentment anòmal

de la sal de mur, amb característiques bastant diferents en alguns
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casos (Br , Sr, Fe) de les que mostra l' hali ta de mur dela conca

potàssica catalana. Aquest fet suggereix que l'escassa potència
que presenta a Pamplona la sal de mur, en relació a la gruixària
de les litofàcies potàssiques, no deu ser deguda únicament a la

"diferència d'àrees de distribució" comentada anteriorment (ap.

2.2.3.2./1.d.) sinó que possiblement existí un mecanisme de trans

port de salmorres amb un cert grau de concentració cap a la cubeta

potàssica de Pamplona, procedents d'àrees veïnes que actuaven

com a "concentradors".
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3.1. GENERALITATS

3.1.1. INTRODUCCIÓ

La manca d'un model actual de sedimentació evporítica compa

rable a les grans conques salines d'altres èpoques geològiques,
ha donat lloc a la formulació de nombroses hipòtesis per explicar

l'origen d'aquests "gegants de sal".

Des de la "teoria de la barra" de BISCHOF (1864) i OCHSENIUS

( 1877), fins a la hipòtesi de la dessecació de la t1edi terrània

durant el Messinià, un gran nombre de treballs s' han dedicat a

imaginar o aplicar a la precipitació evaporítica mecanismes capa

ços d'explicar la gènesi de les roques salines, o algun aspecte

concret del procés de formació dels dipòsits salins naturals.

Sense entrar en la descripció detallada de cadascun d' a

quests models, que requeriria una gran extensió, no podem deixar

d'esmentar els treballs principals, sobretot de cara a la inter

pretació de la formació evaporítica estudiada en aquest treball.

BRANSON (1915) suggereix l'existència d'una sèrie de subcon

ques separades d'evaporació progressiva, en cadascuna de les quals

precipi taria una única mineralogia. Aquest mecanisme es el que

s'aplica actualment a les salines industrials (veg. ap. 2.2.3.1./
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2.d.).

WALTHER (1924) invoca una conca desèrtica, on les sals se

rien dipositades en zones molt àmplies i posteriorment dissoltes

i transportades cap al centre de la conca.

KING (1947) proposa la "teoria del reflux" de les salmorres

denses cap al mar obert, a travês de la barrera que confina la

conca, per explicar el manteniment d'una salini tat constant i

per tant la possibilitat de precipitació de potències considera

bles d'una mateixa litofàcies salina. Per permetre aquest reflux,
la part superior de la barrera s' ha de trobar una mica per sota

del nivell de les onades, o bê aquesta barrera ha de ser permea

ble. L'autor aplica aquesta teoria a la Formació Castile (lamine

tes d'anhidrita i calcita) de la conca permiana dels Estats Units.

SCRUTON (1953) abona la teoria anterior, i mostra, a partir
dels coneixements oceanogràfics de circulació de masses d'aigua,

que el sistema de circulació que s'estableix en conques restringi
des es tal com es descriu a la teoria del reflux. Fa notar que,

a mes de les barreres físiques, existeixen tambê barreres dinàmi

ques, com per exemple les que s'estableixen per fregament entre

corrents oposats, o entre aquests i el fons de la conca, etc.

RICHTER-BERNBURG (1955) introdueix la idea de la "plataforma
de saturació", situada entre l'oceà i la conca salina pròpiament
dita, en la qual es produeix la concentració de l'aigua de mar,

de manera que quan aquesta arriba a la conca j a està pròxima a

la saturació.

SLOSS (1969) suposa que la precipitació evaporítica tê lloc

a partir de cossos d'aigua estratificats que permeten la coexis

tència de salmorres en profunditat i d'esculls en zones mês somes.

L'evaporació necessària per a la precipitació es produeix per

exposicions periòdiques de la salmorra, bê perquè el vent desplaça

la capa superior diluïda, bê per causa de seixes internes. Les

salmorres es generen en àrees de �lataforma que envolten la conca

i llisquen pels pendents topogràfics fins que s'acumulen en zones

mes profundes de l' inter ior de la conca. Posteriorment, STUART

(1973) insisteix en aquestes idees i formula un model hidrodinàmic

teòric mitjançant el qual explica quantitativament la precipitació
salina en un cos d'aigua estratificat, com a resultat fonamental-
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es diposità en condicions molt somes (en salines o playas), en

condicions endorreiques d I aïllament total respecte a 11 Atlàntic,
i en depressions topogràfiques situades a milers de metres per

sota del nivell de lloceà mundial. Per explicar la potència consi

derable de la massa de sal, es suggereixen episodis repetits dli

nundació-dessecació.

En els darrers anys, els treballs de BUSSON (1978,1979,

1980) han aportat nous arguments en favor de la deposició evaporí
tica profunda. Segons aquest autor, la majoria dels grans dipòsits
evaporítics corresponen, a escala de conca, a dos tipus: a) "eva

pori tes de plataforma", d I
una gran extensió (centenars de milers

de Km2) i caracteritzades per una disposició longitudinal, o en

bandes, de les diferents litofàcies; en aquest cas no hi ha cor

respondència entre la localització de les diferents sals i la

distribució de llurs gruixàries; b) "evaporites de cubeta", d t
e x+

tensió més reduïda (alguns centenars de Km de diàmetre); es loca

litzen en zones de gruixàries anòmales en relació a les que pre

senten les unitats estratigràfiques equivalents i es caracteritzen

per una distribució concèntrica de les fàcies. Aquest segon tipus
seria molt similar al model proposat per SCHMALZ (1969), amb la

diferència que el model de cubeta de BUSSON preveu 11 absència

de llestadi carbonatat i de sulfat de calci.
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3.1. 2. PROBLEMES PLANTEJATS ACTUALMENT EN LA INTERPRETACIÓ DELS

GRANS DIPÒSITS EVAPORÍTICS

Clàssicament, els grans dipòsits evaporítics s'havien assi

milat, en general, a conques profundes, pero a partir dels anys
seixanta en què es descobreixen les evaporites recents del Golf

Pèrsic (SHEARHAN, 1966; KINSMAN, 1966) s'inicia una etapa en la

qual els dipòsits evaporítics s6n considerats per la majoria d'au

tors com a testimonis de sedimentaci6 en ambients de tipus sabkha,
o bé molt soms, exposats periòdicament. Tanmateix, la negativa
d'alguns autors en acceptar aquest tipus de model per a determina

des formacions evaporítiques en les quals difícilment encaixa

en el context geològic que presenten, ha donat lloc a una de les

polèmiques mes vives en la literatura evaporítica, i geològica
en general, d'aquests darrers anys.

L'aplicaci6 a les evaporites del Miocè mediterrani del model

"som" per part d'alguns autors, mentre que d'al tres continuaven

defensant un origen profund, ha donat lloc a la formulaci6 de

diferents hipòtesis que es poden agrupar en tres models (veg.
per per més detall: HSU, 1972; KENDALL, 1979; RIBA, 1981; i, espe

cialment, ROUCHY, 1980, 1981):

-model de conca profunda i aigües profundes: la deposici6 eva

porítica té lloc en una conca topogràficament profunda, amb

una massa d'aigua important. Correspondria al model de SCHMALZ

(1969) .

-model de conca soma i aigües somes: la precipitaci6 evaporíti
ca té lloc en una conca topogràficament suau, i a fondàries

relativament poc importants (NESTEROFF, 1973; ROUCHY, 1981;

etc) .

-model de conca profunda i aigües somes: la precipitaci6 evapo

rítica té lloc en una conca topogràficament profunda que s'ha

dessecat, i en un ambient d'aigües somes o àdhuc subaeri (HSU,

1972; HSU et al., 1973).

Si bé aquests tres models expressen idees generalitzables
a tots els dipòsits evaporítics, cal tenir en compte, però, que

alguns dels punts polèmics que presenten entre ells no es poden
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deslligar de la problemàtica del Mediterrani. Té interès, tanma

teix, comentar alguns dels arguments esgrimits pels defensors

dels diferents models, prescindint una mica del cas concret del

Mediterrani.

Així, una sèr ie d'arguments abonen un or igen profund de

les evaporites. Diversos autors (BORCHERT i MUIR,

EK, 1965; BORCHERT, 1969; SCHMALZ, 1969; BUSSON,

1964; PANNECKO-

1980) han posat
de manifest el caràcter extremadament ràpid de la deposició evapo

rítica (fins a 15cm/any, segons BUSSON, 1979), difícilment compa

tible àdhuc amb els índexs de subsidència més ràpids que es pro

dueixen a l'escorça. Aquest fet implica l'existència d'una conca

topogràficament deprimida, prèvia a la deposició evaporítica.
La profunditat d'aquesta conca hauria de ser corn a mínim igual
a la potència final del dipòsit salí.

Per altra banda, les reconstruccions paleogeogràfiques de

mostren que algunes conques evaporítiques representen depressions

topogràf iques profundes. En aquest sentit, és freqüent que els

dipòsits evaporítics de centre de conca estiguin associats a es-

culls perifèrics i/o de tipus pinacle. Aleshores és evident, si

suposem que els esculls es van formar prèviament a la deposició

evaporítica, que la profunditat de l'aigua, poc abans que aquesta

deposició tingués lloc, era corn a mínim igual al' alçada dels

esculls.

Un altre argument que ha estat utilitzat és la freqüent
associació de les roques evaporítiques a dipòsits de tipus euxínic

els quals s'atribueixen a ambients més o menys profunds.

Tanmateix, els defensors del model de conca profunda i ai

gües somes objecten que tots aquests arguments anteriors demostren

únicament que la precipitació evaporítica es produí en una conca

topogràficament profunda, però que no impliquen necessàriament

un caràcter profund de la massa d'aigua que dóna origen a aquestes

roques. Aquest grup d'autors pretèn conciliar la necessitat d'una

depressió profunda preexistent amb la presència de litofàcies

formades aparentment en ambients molt sorns o àdhuc subaeris.

Un altre argument, difícilment rebatible per aquests autors,

és el caràcter perfectament laminat, amb laminacions correlaciona

bles a grans distàncies, d'alguns dipòsits evaporítics; l'exemple
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es desenvolupa en una conca de tipus starved. Aquesta inter

pretaci6 permet imaginar una caiguda d'aigua important, o

àdhuc una dessecaci6 quasi completa, prèvia a la sedimentaci6

evaporítica.

BIBLIOTECA DE GEOLOGIA
Universitat de Barcelona-CSiC
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3.2.
/ / ,

OR l GEN DE LA FORMAC IO EVAPOR l T l CA SUD-P l R l NENCA DE L' EOCE

SUPERIOR

3.2.1. INTERPRETACIONS ANTERIORS

-les primeres idees: la idea bàsica sobre la gènesi de la for

mació salina, expressada en treballs antics, es que s'originà
a partir de l'evaporació de grans llacs d'aigua de mar que van

quedar isolats després de la retirada del mar al final de l'Eocè

(MARIN, 1926, 1945; DEL VALLE, 1929, 1935; GARC1A SIÑERIZ, 1943;

RI0S, 1963; etc).

Per explicar l'elevada potència de les sals, alguns· dels

autors esmentats s'inclinen per una alimentació de procedència
principalment marina (lVlASACHS, 1952; Rlos, 1963), mentre que HARIN

(1945) creu que el reciclatge de les sals de dipòsits més antics

(Tr ias) mitj ançant el transport d'aigües continentals, va tenir

també un paper important.

-interpretació de PUEYO MUR (1975): aquest autor creu que el

model que més s'ajusta a les característiques del jaciment potàs
sic català és el de SCHMALZ (1969), que suposa una conca bàsica

ment profunda. Entre les característiques del dipòsit que el por

ten a adoptar aquest model destaca: la persistència durant molts
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quilòmetres de la laminació salina, l'existència d'un conjunt
d'estructures sedimentàries, generades en el fons de la cubeta,

que indicarien un ambient de molt baixa energia en aquest fons,

la pre s e no i a de diastemes pelí tics entre les làmines de sal, l

la potència final del dipòsit. Segons aquest autor, la potència
de la capa d'aigua en les parts més profundes seria d'alguns cen

tenars de metres.

-interpretació de PUIGDEFABREGAS (1975): per a aquest autor,

el fet que la formadió evaporítica,
directament sobre les margues de

en la conca navarresa,

Pamplona, de caràcter

reposi

profund
en la major part, sense que existeixin fàcies pròpiament litorals,

suggereix que la causa de la deposició evaporítica fou la desseca

ció generalitzada de la conca. L'autor proposa aquesta interpreta

ció per analogia amb el model de HSU (1972) per explicar l'origen
de les evapori tes messinianes de la Mediterrània. Es tractaria

també en aquest cas, segons PUIGDEFABREGAS, d'un exemple de "conca

profunda i aigües somes", però a una escala menor que la del Medi

terrani.
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3,2,2, ELEMENTS PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LA CONCA EVAPORÍTICA

a) posició de les evaporites en la conca:

Tant en la conca navarresa com en la catalana, la seqüència
salina s' instal.la en una posició de centre de conca, per sobre

de sediments detrítics fins que constitueixen la part distal de

sistemes deltaics (margues de Pamplona, margues d'Igualada).
A la conca catalana es presenta ben preservat, en el sector

oriental, el vorell de conca, amb un cinturó de sulfats i un d'es

culls ben desenvolupats. En la conca navarresa, l'erosió ha elimi

nat bona part de les possibles fàcies de vorell. Segons PUIGDEFÀ

BREGAS (1975), es presenten nivells d'esculls en tots dos flancs,

nord i sud, del sinclinori del Guarga, que es fan progressivament
mes antics cap a l'est. Estan constituïts fonamentalment per al

gues, coralls i nummulits. En alguns casos s'intercalen entre

·les seqüències deltaiques, mentre que en altres es situen al sos

tre de les fàcies margoses, prèviament al pas a condicions conti

nentals. Segons aquest autor, es tracta de nivells discontinus,

que es desplacen en el temps i l'espai a mesura que la regressió

progressa cap a l'oest.

b) confinament de la conca l aridesa:

Una de les condicions necessàries per a la formació d'una

conca evaporítica és que es produeixi una situació de confinament,

es a dir, una restricció important en la comunicació amb el mar

obert. La necessitat d'una alimentació més o menys contínua per

explicar les grans potències de sals dipositades, va portar a

imaginar l'existència d'una barrera (física o hidrodinàmica) que

permetés una certa circulació. S'ha suggerit també, en vista d'al

guns exemples, que pot tractar-se d'una barrera emergida pero

de caràcter permeable.
En el cas de la conca evaporítica sud-pirinenca, aquesta

situació de confinament deuria estar probablement relacionada

amb l'aixecament de la serralada pirinenca. La formació de relleus

acusats nodria haver condicionat, per altra banda, un canvi climà-
J:
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tic, que menaria a una aridificació temporal. L'existència d'un

clima àrid, en què l'evaporació superi la suma de precipitacions
i escorriment cap a la conca, és essencial per al desenvolupament
de la sedimentació salina.

c) alteració de l'aigua de mar:

Com hem vist anteriorment, les formacions salines que es

presenten en les conques potàssiques navarresa i catalana corres

ponen al tipus d.e seqüència totalment empobrida en MgS04, amb

silvinita i carnal.lita com a litofàcies potàssiques. La gènesi
d'aquest tipus de seqüències implica una alteració en el quimisme
de l'aigua de mar, que provoca una deficiència d'aquesta en S04

i Mg. La causa d'aquesta alteració no ha estat, fins al moment,

completament explicada per bé que s' han suggerit principalment
dues hipòtesis: reducció bacterial dels sulfats dissolts en l'ai

gua de mar, i dolomitització de sediments carbonatats preexistents

(veg. per mes detall l'apartat 2.2.3.2./l.b.).

En el nostre cas, creiem que el primer procés pot haver

actuat temporalment, fet que explicaria la poca gruixària de la

capa anhidrítica basal. Respecte del segon procés, pot també ha

ver-se produït, però no disposem actualment de dades que ens per

metin associar-lo a una determinada unitat litològica.

d) profunditat de la conca:

Pel que fa a aquesta qüestió cal precisar que, si bé en

alguns casos és geomètricament possible el càlcul de la fondària

aproximada de la conca en que es dipositaren les evaporites,

aquest valor, com j a hem indicat, no té perquè coincidir amb la

profunditat real d'aigua que existeix quan comença la precipitació

evaporítica. Aquest procediment geomètric s' ha aplicat a algunes

conques, en les quals s'ha calculat la diferència d'altituds entre

la cresta dels esculls perifèrics, o de les construccions de tipus

pinacle, i la base de les evaporites en les zones centrals de

la conca. Aquest càlcul, pero, seria molt poc representatiu en

una conca com la navarresa que ha sofert canvis estructurals im-
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portants, o com la catalana on hi ha hagut una important subsidèn

cia posterior que ha afectat desigualment diferents parts de la

conca.

L'anàlisi de la microfauna que presenten les margues de

Pamplona en el tall d'Urroz (uns 15Km a l'est de Pamplona) revela

una pèrdua progressiva de fondària, corresponent la part superior
d'aquesta unitat a una profunditat situada entre 60 i 500m (BROU

vJER, a PUIGDEFÀBREGAS, 1975). D'altra banda, la presència de Pli

catula pamplonensis i de petits ostrèids en les parts més altes

d'aquestes margues s'ha interpretat també com a indici de condi

cions més somes.

Si prenem en consideració la idea, anteriorment expressada,

que la fondària inicial ha de ser com a minim igual a la potència
final del dipòsit, i tenint en compte que dins de les margues

de sostre hi ha indicis de fondàries molt febles, i àdhuc d'expo
sició subaèria, obtindriem una profunditat inicial de l'ordre

d'un centenar de metres, al començament de la fase evapori tica.

La situació de les capes potàssiques en la part inferior de la

sèrie introdueix un problema (veg. ap. 2.2.3.2./l.f.) ja que si

acceptem que la profunditat era m
í

n í.ma en aquest estadi (molt

pocs metres?) es planteja el problema de la relació: index de se

dimentació evaporitica/subsidència per explicar la deposició de

la unitat salina superior (50-100m de potència).
En def initiva, creiem que la deposició salina es produeix

essencialment en ambient subaquàtic d'una certa fondària, fins

a la deposició de les margues de sostre, o potser de la part supe

r ior de les sals de sostre. La profunditat inicial, en començar

l'estadi evaporitic deuria ser de desenes de metres (sense ultra

passar, probablement, el centenar), i no sembla, en vista de les

caracteristiques exposades, que s'assolis una fondària minima

en l'estadi potàssic.

e) comunicació amb el mar obert: per explicar els dipòsits

evaporitics és tan important el confinament de la conca corn l'e

xistència d'una comunicació (continua o temporal) amb el mar obert

que permeti una alimentació de les salmorres a mesura que aquestes
es van evaporant.
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En el cas de la conca evaporítica sud-pirinenca hi ha opi
nions contraposades sobre aquest tema. Així, un grup d'autors

suposen que la comunicació amb el mar obert tenia lloc per l'est

(MASACHS, 1954; RíOS, 1963). Recentment, SERRA KIEL (1981) ha

proposat l'obertura de la conca evaporítica catalana al Mediterra

ni, en base a la presència de sediments del Priabonià superior,
amb Nummulites retiatus, a l'Empordà; la conca de Pamplona podria
estar, segons aquest autor, obert al'Atlàntic. La possibilitat
d'una doble comunicació, amb l'Atlàntic i el Mediterrani, és con

siderada també per RIBA i RE GUANT (en premsa). BARNOLAS, BUSQUETS

l SERRA KIEL (1981) abonen també la hipòtesi de comunicació amb

el Mediterrani de la conca evaporítica catalana.

Altres autors (PALLí, 1972; PUIGDEFABREGAS, 1975) opinen

que no era possible la relació de la conca catalana amb el Medi

terrani i que la comunicació amb el mar obert s'hauria de realit

zar per l'Atlàntic. PALLí (1972) troba que en el Paleogen de l'Em

pordà els paleocorrents son predominantment de l'est l que la

progradació de fàcies és també en direcció est-oest, fet que,

juntament amb altres consideracions, el porta a suposar l'existèn

cia d'una àrea emergida durant aquesta època entre l'Empordà,
els Alps Marítims i Menorca. Per altra banda, treballs recents

d'autors francesos (BIJU-DUVAL, et. al.1977¡PLAZIAT; 1981) en que es

presenten reconstruccions paleogeogràfiques del Terciari, indiquen
l'existència en la zona subpirinenca meridional durant l'Eocè

superior, d'un braç de mar obert a l'Atlàntic i tancat per Catalu

nya.

No podem, en aquest

opinió pròpia respecte a

treball que

la possible

presentem,
obertura al

expressar una

Mediterrani.

El que sí que sembla, en el cas de la conca na varresa, és que

la comunicació amb el mar obert es mantingué fins al final de

la sèrie salina, en vista de les abundants restes de nannoplàncton

que s 'han trobat en alguna mostra de les lutites de sostre de

la formació evaporítica, i potser fins a la sedimentació dels

gresos de Galar (veg. ap. 2.2.2.10.). Això ens porta a suposar

que la comunicació amb l'Atlàntic existí i que trigà a desaparèi-
xer.



260.

f) una o dues conques?

El problema de la possible continuïtat de les dues conques

salines, catalana i navarresa, ha estat plantej at en gran part
dels treballs que han tractat aquestes formacions evaporítiques.

L'aparent equivalència d'edats, la similitud entre les dues

seqüències salines, l el fet que s' hagin trobat també evaporites
(àdhuc amb sals potàssiques) en zones intermèdies entre les dues

cubetes conegudes, suggereixen la idea d'una única conca evaporí
tica.

Aquesta opinió es expressada per ROJAS et al. (1973) com

a conclusió de l'extens informe que van dur a terme sobre les

sals potàssiques de la zona subpirinenca. PUIGDEFABREGAS (1974,

1975) abona la possibilitat geomètrica de continuïtat, ateses

les modificacions estructurals introduïdes per l'emplaçament dels

mantells sud-pirinencs. PUEYO MUR (1975) opina també que es trac

taria d'una sola conca, amb dues subcubetes profundes i una àrea

central mes soma que deuria funcionar com a zona de producció
de salmorres.

El treball que presentem, si bé no aporta dades concloents

sobre aquesta qüestió, que d'altra banda difícilment es podran

obtenir si no és a partir de futurs sondeigs en zones intermèdies

d'on no tenim ara cap informació, permet establir d'una manera

més precisa la similitud petrològica i geoquímica entre les dues

formacions salines. Personalment, creiem que tot el conjunt de

factors esmentats donen suport a la idea d'una sola conca evaporí
tica, sense que això impliqui, necessàriament, una total isocronia

entre cadascuna de les uni tats equivalents d'ambdues formacions

salines.
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3.2.3. MODEL DE SEDIMENTACIÓ I ESQUEMA EVOLUTIU

A partir de les característiques que hem resumit en l'apar
tat anterior, creiem que la sedimentació i l'evolució de la conca

evaporítica sud-pirinenca de l'Eocè superior s'adapten, en gran

part, al model de scm/iALZ (1969) i al model "de cubeta" proposat

per BUSSON (1978, 1979, 1980).

En base a aquests models, l a les característiques exposa

des anteriorment, i al llarg de tot aquest treball, podem concre

tar l'evolució de la conca en els punts següents:

a) prèviament a l'episodi evaporí tic, el marc sedimentari de

la conca sud-pirinenca de l'Eocè superior es caracteriza per l'e

xistència de sistemes deltaics que passen lateralment, cap a zones

més centrals de la conca, a fàcies margoses. Sobre zones no acti

ves dels aparells deltaics, es desenvolupen construccions d' es

culls, que prograden cap al centre de conca. En el cas de la conca

catalana sembla que aquesta progradació té lloc, en gran part,
sense una baixada apreciable del nivell de l'aigua (veg. SALAS,

1979).

b) a causa, probablement, de l'aixecament de la serralada piri
nenca, es produeix un confinament de la conca, quedant restringida
la comunicació amb el mar obert. La formació d'un relleu important

pot haver provocat una aridificació del clima. La rapidesa de

la sedimentació evaporítica evita la necessitat d'un període àrid

molt perllongat.

c) la progressiva evaporació va donant lloc a salmorres més

concentrades en superfície que, a causa de llur major densitat

s'enfonsen i desplacen del fons les salmorres més diluides.

Aquest estadi es caracteritza per la formació d'un cos d'ai

gua estratificat, amb una massa inferior més densa i concentrada

i una capa superficial més diluïda i de menor densitat. A partir
d I

un cert moment, la densitat de la salmorra de fons serà prou

elevada perquè només pugui ser desplaçada ocasionalment, per les

salmorres produides en les estacions més seques. Aquest fet provo

ca l'estancament de les aigües de manera que s'exhaureix l'oxigen
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l s'estableixen condicions reductores (fase euxínica).
Es característica d'aquesta fase la deposició de laminetes

riques en matèria orgànica (black shales) d'origen fonamentalment

planctònic. Presenten típicament una laminació molt fina, mil.li

mètrica o inframil.limètrica, plana-paral.lela, l enriquiment
en cations metàl.lics. Segons BUSSON (1978), la gruixària d'aques
tes fàcies és reduïda: alguns metres, decímetres o àdhuc alguns
centímetres.

La part superior de les margues basals de la formació evapo

rítica (margues de Pamplona, s.1.), en contacte amb l'anhidrita,

presenta característiques molt similars a les descrites (veg.

ap. 2.2.2.1.) i podria representar aquest estadi euxínic del fons

de la conca, previ a la deposició evaporítica.
Mentre aquesta deposició de laminetes euxíniques caracterit

za el cos d'aigua inferior, en la capa superior, més diluïda,

pot continuar la construcció dels esculls.

d) a partir d'un cert grau de concentració, comença la precipi
tació del sulfat càlcic. SCHMALZ (1969) assenyala que en la preci

pitació de cada mineral evaporític hi haurà una fase efímera,
en la qual el mineral és dissolt en travessar la capa d'aigua
no saturada respecte d'aquest mineral, i una fase permanent en

la qual tota la massa d'aigua n'ha assolit el punt de saturació.

En el cas del sulfat càlcic, l'escassa potència que presenta

la capa sulfatada basal (de vegades inexistent, BUSSON, 1978)

en comparació amb les gruixàries més importants que es presenten

en el vorell de conca, s' ha atribuït, en general, al procés de

reducció dels sulfats per acció bacterial, procés que va ser de

tectat a la Mar Morta (veg. ap. 2.2.3.2./l.b.).

L'existència, pero, d'una capa basal de sulfat-carbonat,

tot i qUè sigui minsa, com és el cas de les conques navarresa

i catalana (segons dades de sondeig en el cas d'aquesta darrera)

pot ser deguda a dues causes, sens dubte relacionades:

-la producció de sulfat supera la capacitat sulfato-reductora

bacterial

-es produeix un exhauriment de la matèria orgànica, imprescin
dible per al desenvolupament d'aquest procés (veg. ap. 2.2.3.

2./1.b. )
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En aquest esquema, part dels sulfats sedimentats en el vo

rell correspondrien lateralment a la part superior de les lamine

tes euxíniques, j a que en les zones marginals, poc profundes i

amb bona oxigenació, no té lloc el procés de reducció del sulfat.

La resta del paquet guixenc del vorell pot correspondre únicament

a la capa sulfatada basal, o bé podria existir una relació d'iso

cronia amb part de les fàcies clorurades. La primera possibilitat
és la que contempla el model de BUSSON, el qual preveu un relleu

cronològic entre les litofàcies sulfatades i les clorurades.

e) un cop assolit el punt de saturació respecte del NaCl, co

mença la deposició de l'halita. Segons BUSSON (1978), en aquesta
fase ha desaparegut el cos d'aigua superior més diluït i existeix

un unlC cos d'aigua. Per a SCHMALZ (1969), tanmateix, pot conti

nuar existint, durant l'estadi evaporític permanent, una marcada

estratificació de densitat i salinitat, encara que tota la conca

estigui plena de salmorra.

La reduïda potència que presenta la sal de mur en la cubeta

potàssica de Pamplona, en relació a la gruixària de les sals po

tàssiques, alXl com les anomalies geoquímiques que presenta aques

ta unitat, fan pensar que potser la maj or part de la sal es va

diposi tar en zones marginals més somes, on l'evaporació seria

més intensa (àrea de Puente la Reina?), i que hi hauria una apor

tació cap a la cubeta de les salmorres més denses, ja amb un cert

grau de concentració.

f) en l'estadi de màxima concentració, possiblement amb tanca

ment (més o menys permanent) de la connexió amb el mar obert,

té lloc la deposició de les sals potàssiques. Aquesta precipitació
estaria condicionada essencialment per variacions de la temperatu

ra, a causa del caràcter criòfil d'aquestes sals (veg. ap. 2.2.3.

2./l.d.).

Com hem vist en un apartat anterior (3.2.2., punt d), no

està clar, en el cas de la cubeta potàssica de Pamplona, que la

deposició de les sals potàssiques coincidís amb la mínima fondària

assolida al llarg de la precipitació evaporítica.

g) quan acaba la deposició potàssica, l'halita que es sedimenta

continua tenint un contingut elevat en brom, fet que suggereix
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que encara no ha començat l'estadi real de dilució. Aquesta sedi

mentació halítica postpotàssica assoleix una potència important
en la cubeta de Pamplona en relació a la resta de litofàcies sali

nes. Desconeixem, j a que no hem pogut analitzar el contingut en

brom de la part superior d'aquesta unitat, el moment en què comen

ça la dilució, però la proporció de lutites intercalades va aug

mentant cap al sostre de la unitat.

h) acabada, pràcticament, la deposició halítica, es diposita
una unitat de luti tes associades a capes d ' anhidr i ta, localment

enterolí tica, que correspon a un ambient molt s_om, amb activi tat

esporàdica de corrents l períodes d'exposició subaèria. La ri-

quesa de nannoplàncton que presenta alguna mostra d'aquestes luti

tes suggereix que es mantenia encara una certa comunicació amb

el mar obert.

i) es diposita finalment una unitat de gresos, de caràcter

lacunar som, que possiblement mantenia encara una certa comunica

ció amb el mar obert.

j) a partir de l'estadi postpotàssic hi ha una certa diferència

en l'evolució de la conca navarresa respecte de la catalana, ja

que aquesta darrera no presenta, en general, una unitat halítica

postpotàssica ben desenvolupada, sinó un membre lutític, amb in

tercalacions guixenques i capes de sal, que posa de relleu l'exis

tència d I
una fase de dilució continental més sobtada. Per sobre

d'aquesta unitat, els gresos del complex lacustre de Sanaüja se

rien l'equivalent en posició estratigràfica dels gresos de Galar

Liédena.

Tot i que en un model de sedimentació com el que hem exposat

hi ha una evident pèrdua de fondària entre l'estadi pre-evaporític
i el final de la deposició salina, no creiem adequat aplicar el

terme "dessecació" a aquest tipus d'evolució de la conca ja que,

en realitat es produeix una elevació progressiva de 11 àrea de

sedimentació al llarg de la deposició evaporítica, essent substi

tuït el cos d'aigua per una massa de sediments salins. Es produeix
en definitiva un "rebliment evaporític".
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Si aquest rebliment omple tota la depressió prèvia, els

darrers estadis de sedimentació evaporítica poden arribar a des

bordar el límit assolit pels estadis anteriors. En la conca navar

resa no està clar, a partir de les dades de que disposem, que

s'arribi a produir aquest dispositiu. Tanmateix, en el sondeig
de Sangüesa, al qual ja hem fet referència anteriorment (ap. 1.3.

3.2.), es talla, per sobre d'un paquet d'anhidrites, atribuïdes

al Bartonià-Ludià, i que podrien representar el cinturó sulfatat

perifèric de la conca evaporítica, una unitat de gresos, atribuïts

a la mateixa edat, que podrien correspondre als gresos de Galar.

En aquest cas, tindríem un dispositiu de recobriment dels sulfats

del vorell per la unitat sorrenca suprajacent a la formació evapo

rítica.

En la conca catalana, es pot veure a la figura 2 (fora de

text) que les fàcies potàssiques (carnal. li ta) arriben pràctica
ment al vorell de conca, en l� zona SE, i, ORT! CABO et al. (1983)

interpreten el tram laminat superior dels guixos del vorell com

equivalents a la seqüència postsalina d'àrees centrals de la con

ca.

En aquest model, el final de la deposició evaporítica no

ve necessàriament determinat per la comsumpció total, per evapora

ció, del cos d'aigua, sinó que pot ser degut a diferents factors:

rebliment complet de la conca pels sediments evaporítics; un canvi

climàtic; interrupció definitiva en la comunicació amb el mar

obert; etc.
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- La formació evaporítica de l'Eocè superior de la conca

potàssica de Navarra constitueix un macrocicle evaporític, empo

brit en sulfat magnèsic, i constituït pels termes següents: una

uni tat anhidrí tica basal; una unitat d' hali ta (sal de mur); una

unitat potàssico-magnèsica, amb cicles de silvita-halita en la

part inferior i cicles de carnal.lita-halita en la part superior,
separats per un tram halí tic; una unitat d' hali ta alternant amb

lutites (sals de sostre); una unitat lutítica amb nivells d'anhi

dri ta (margues de sostre). La formació evaporítica s' instal.la

sobre sediments marins fins (margues de Pamplona, s.l.), amb evi

dències d'ambient anòxic en la seva part superior. El sostre de

la formació evaporítica el constitueix una unitat de gresos (gre
sos de Galar), que encara mantenia una certa comunicació amb el

mar obert.

-L' anhidri ta basal presenta litofàcies laminades i nodu

lars, ambdues formades en ambient subaquàtic. Les litofàcies lami

nades estan constituïdes per una alternança de làmines anhidríti

ques i carbonatades, i mostren aspecte estromatolític. Les litofà

cies nodulars es situen en posició estratigràfica inferior a les

anteriors i es desenvolupen a partir de nivells detrítics d'origen
turbidític.

-Associada a l'anhidrita es presenta analcima, d'origen

diagenètic i posterior a l' anhidr i ta, amb diferents morfologies
cristal.lines.

-La presència de pseudomorfs abundants, i el tipus de mi

crostructures cristal.lines que presenta l'anhidrita, indiquen

que es tracta d'una fase secundària, originada per reemplaçament

d'una mineralogia guixenca prèvia. No hem pogut precisar el moment

diagenètic en què es produeix l'anhidritització, però les evidèn

cies petrogràfiques indiquen que és posterior a la dolomitització

del sediment carbonatat.

-L'halita presenta dues varietats: halita clara, lliure

d'inclusions, l halita tèrbola, amb abundants inclusions fluides.

Aquesta darrera varietat correspon a cristalls originals de tipus

tremuja. A partir de la disposició de les inclusions, hem distin-
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gi t diferents tipus de tremuges, que relacionem amb diferents

morfologies cristal.lines originals. Tot i que sempre s'observa

una alternança de nivells d' hali ta clara l nivells d' hali ta amb

inclusions, la relació entre aquests dos tipus d ' halita varia

verticalment en la formació evaporítica. Aquesta variació la rela

cionem amb els canvis que. experimenta la salmorra, especialment
en el quimisme, al llarg de la precipitació evaporítica.

-En les halites de la part superior del jaciment (entre

carnal. li ta i de sostre) es presenten cicles molt ben definits

de les dues varietats halítiques. En el tipus bàsic la successió

es: insolubles-hali ta d'inclusions-hali ta clara-hali ta d' inclusi

ons-insolubles. Els cristalls rics en inclusions es formaren molt

probablement en la superfície de la salmorra, mentre que el nivell

d' hali ta clara constitueix possiblement un precipitat de fons.

Aparentment aquests cicles corresponen a un augment-decreixement
en la concentració.

-La unitat de silvinita està constituïda per cicles de

tipus: insolubles-halita-silvita-halita-insolubles, que presenten

però, moltes variacions, i alternen amb cicles d'halita-lutites.

Destaca el caràcter extremadament monomineral dels termes silví

tics, fet que està d'acord amb la idea que la precipitació dels

clorurs, i sobretot de la silvita i la carnal.lita, està fortament

relacionada amb variacions de la temperatura. En base a criteris

físico-químics, sedimentològics, texturals i geoquímics, atribuïm

a la silvita de la unitat de silvinita un origen primari.

-La silvinita transformada és una litofàcies de silvita

hali ta originada per alteració d'una fase carnal.lí tica prèvia.
Generalment es troba formant llentilles aïllades associades a

zones de dissolució, total o parcial, del paquet potàssic. Són

generalment les capes inferiors de carnal.lita les que sofreixen

aquesta alteració.

-La carnal.lita presenta diferents tipus de litofàcies,

predominant les massisses i les bretxoides. Aquestes darreres

les relacionem amb algun tipus de deformació, posterior a la sedi

mentació del dipòsit.
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-Les anhidrites de la part superior de la formació es pre

senten formant capes planes, associades a dolomita, que probable
ment es formaren en un ambient molt som. També constitueixen ni

vells enterolítics que es deurien formar en moments de caiguda
del nivell d'aigua per sota de la interfase aigua-sediment. També

en aquest cas les relacions petrogràfiques entre la dolomita i

l'anhidrita suggereixen la posterioritat d'aquesta respecte a

la dolomita.

-Els sulfats que acompanyen les litofàcies salines son

anhidrita i polihalita, en la part inferior de la formació, i

anhidrita en la part superior (a partir de la carnal.lita). Les

evidències petrogràfiques indiquen que la polihalita es formà

en una fase posterior a l' anhidrita. Aquest procés tingué lloc

probablement en estadi diagenètic i inicial.

-La fracció carbonatada que acompanya les litofàcies sali

nes es presenta en forma de micrita, associada a la fracció lutí

tica, o bé de cristalls més grans, romboèdrics predominantment,

que apareixen a partir de la unitat carnal.lítica. La mineralogia
és magnesítica predominantment fins a la carnal.lita, i dolomítica

a partir d'aquesta unitat. Atribuïm un origen sinsedimentari a

aquests dos minerals.

-La fracció lutítica que acompanya les litofàcies salines

està constituïda principalment per: il.lita, clorita, quars l

micrita carbonatada de composició magnesítica o dolomítica.

-S' han analitzat els elements majoritaris: Na, K, Ca i

Mg, i els minoritaris: Li, Fe, Sr, Rb i Br. Els valors obtinguts
són molt similars (llevat de la sal de mur) als obtinguts per

PUEYO MUR (1975) en la conca potàssica catalana.

-El calci procedeix fonamentalment de l'anhidrita, l també

de la polihalita i la dolomita.

-Els valors del brom indiquen el caràcter marí de tota

la seqüència evaporítica, incloses les sals de sostre. Aquest
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element es troba en solució sòlida, reemplaçant el clor en la

xarxa cristal.lina dels minerals clorurats. El contingut en brom

de cada clorur depèn del contingut de la salmorra en el moment

de la cristal.lització.

-El rubidi reemplaça el K en els minerals potàssics, espe

cialment en la carnal.lita.

-El ferro té una procedència fonamentalment continental.

Es troba constituint pirita en l'anhidrita basal, en els fil.losi

licats de la fracció lutí tic a i en forma d' hemati tes i goethita
en carnal. li tes i silvinites, essent aquests dos minerals els

responsables de la coloració vermella o vermella-ocre d'aquestes
litofàcies. Presenten una proporció elevada en aquest element

les hali tes de la zona potàssica i també les de sostre, a causa

probablement aquestes darreres de la presència de dolomita ferro

sa.

-L'estronci pot reemplaçar una certa proporció del Na en

l' hali ta. Es presenta en molt baixes concentracions en la zona

potàssica i la sal de mur en presenta un contingut relativament

elevat.

-El liti està lligat sobretot al material argilós i s'ob

serva una bona correlació Li-Mg. Es concentra també en les inclu

sions residuals de salmorra.

-La silvinita i la silvinita transformada presenten un

comportament geoquímic diferent, essent el de la transformada

en alguns casos intermedi entre la carnal.lita i la silvinita.

-Les diferents hali tes de la formació presenten també un

comportament geoquímic diferent, paral.lelament a les seves dife

rències petrogràf iques, que relacionem també en les variacions

en el quimisme de la salmorra al llarg de la precipitació evaporí
tica.

-La sal de mur presenta anomalies geoquímiques l també

de potència, que relacionem amb una possible afluència cap a la



270.

cubeta, de salmorres j a amb un cert grau de concentració, proce

dents de zones més somes pròximes.

-El contingut palinològic d'una sèrie de mostres de lutites

de la formació evaporítica, és totalment comparable a les formes

que es presenten en l'Eocè superior de la conca de París. L'asso

ciació de nannoplàncton d'una única mostre de les margues de sos

tre de la formació, correspon a la zona NP 17 de MARTINI (1971)

que equival a la part alta del Bartonià.

-Les característiques que presenta la formació evaporítica
amb sals potàssiques de l'Eocè superior, tant en la conca navarre

sa com en la catalana, s'adapten als models de sedimentació evapo

rítica proposats per SCHMALZ (1969) i BUSSON ("model de cubeta",

1978,79,80). La sedimentació evaporítica s'inicia en una conca

conf inada d'una certa fondària (desenes de metres? en la cubeta

de Pamplona) l va omplint ràpidament la depressió topogràfica
(rebliment evaporític). El confinament origina, en primer lloc,

l'estratificació del cos d'aigua l l'establiment de condicions

anoxlques en el fons de la conca. A mesura que progressa l'evapo
ració es van sedimentant els diferents minerals evaporítics,
qu an el cos d'aigua n'ateny el punt de saturació corresponent.

Els sulfats del vorell de conca passen lateralment cap a zones

més centrals, a la part superior de les laminetes euxíniques l

al paquet d' anhidr i ta basal. No disposem de dades que permetin
establir o descartar una possible relació lateral d'aquests sul

fats amb part de les litofàcies clorurades. Els darrers estadis

de precipitació tenen lloc en un ambient molt més som que l'ini

cial.

- En la conca navarresa, la comunicació amb el mar obert

(Atlàntic) es mantingué fins a la part superior de la formació

evaporítica (margues óe sostre) i àdhuc, probablement, fins a

la deposició dels gresos de Galar. En la conca catalana, tanma

teix, el final de la deposició salina dóna pas a condicions conti

nentals.

-No disposem de dades concloents per afirmar la unicitat

de la conca evaporítica sud-pirinenca de l'Eocè superior, però
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-

la similitud petrològica i geoquímica entre les dues formacions

potàssiques sembla abonar aquesta idea, especialment amb la possi
bilitat de continuïtat que deixa oberta el marc estructural dels

mantells de corriment pirinencs.
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ANEX 1. RELACIÓ I LOCALITZACIÓ DE MOSTRES

1. ANHIDRITES l MARGUES DE BASE

- Zona Sur, JM 36, PT 23

Sl,S2
S3,S4
S5,S6

margues
anhidrita bandada-nodular

" laminada

- Guendulain, galeria general, a 250m. del pou

GG1 a GG5 margues i anhidrites nodulars i laminades

- Mostres de sondeigs (anhidrites)

Astrain (nQ 21), a 981, 982 i 983m.

Javier 3, a 570 i 571m.

Undués de Lerda, 562m.

2. SAL DE MUR

- Zona Sur, acceso 1 a JM 61

S7 (sostre) a S18 (base)

- Zona Sur, acceso a JL 76 A

JL1 (sostre) a JL13 (base)

- Undiano, FN 10 i FN 86

FN2 a FN6

3. SILVINITA

- Zona Sur, JM 61, a 20m del ventilador

C3/4
C4

C5

C5/6
C6

capa 1 de silvinita, part inferior
" " "superior

halites intercalades entre les capes 1 i 2 de silvinita

capa 2 de silvinita

capa 3 de silvinita i halites intercalades entre les capes
2 i 3 de silvinita

halites intercalades entre les capes 3 i 4 de silvinita

capa 4 de silvinita

capa 5 de silvinita

halites intercalades entre les capes 5 i 6 de silvinita

capa 6 de silvinita

C1i

C1s

Cl/2
C2

C3(+C2/3)
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C7/6 halites intercalades entre les capes 6 i 7 de silvinita
C7i capa 7 de silvinita, part inferior
C7s " " " superior
C7/8 halites intercalades entre les capes 7 i 8 de silvinita
C8i capa 8 de silvinita, part inferior
C8s " " " superior
C9 capa 9 de silvinita
C10 capa 10 de silvinita

C10/11 halites intercalades entre les capes 10 i 11 de silvinita
C11 capa 11 de silvinita
C12 capa 12 de silvinita

C12/13i halites intercalades entre les capes 12 i 13 de silvinita,
part inferior

C12/13s halites intercalades entre les capes 12 i 13 de silvinita,
part superior

C13 capa 13 de silvinita

C14 capa 14 de silvinita

C14/15 halites intercalades entre les capes 14 i 15 de silvinita

C15 capa 15 de silvinita

C15/16i halites intercalades entre les capes 15 i 16 de silvinita,
part inferior

C15/16s halites intercalades entre les capes 15 i 16 de silvinita,
part superior

C16 capa 16 de silvinita
C17 capa 17 de silvinita

C17/18 halites intercalades entre les capes 17 i 18 de silvinita

C18 capa 18 de silvinita

C18sostre halites per sobre de la capa 18 de silvinita

- Undiano, cabeza de tajo 52 (juliol 1979)

UN4 a UN6 silvinita

- Esparza, Zona de Camaras

ZC4a
ZC4b

ZC5

ZC6

ZC7

fragments de nòduls d'anhidrita

halita-lutites, amb nòduls d'anhidrita

silvinita amb nòduls d'anhidrita
" " "

" " "

- Undiano, FN 10

FN1 silvinita amb nòduls d'anhidrita

4. SALS INTERMEDIES

- Undiano, IM 23 A

IM1

1M2

sals intermèdies

fragments lutítics
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5. CARNAL. LITA

- Undiano, acceso a GM 16 A

U1 carnal. li ta, capa inferior
U2 halites intercalades entre la capa inferior i la segona de

carnal.lita
U3 carnal.lita, capa segona
U4 halites intercalades entre les capes 2;\ i 3;\ de carnal.lita
U5 carnal.lita, 3;\ capa
U6 halites intercalades entre les capes 3;\ i 4;\ de carnal.lita
U7 carnal.lita, capa quarta
U8 halites intercalades entre les capes 4;\ i 5;\ de carnal.lita
U9 carnal.lita, capa cinquena
U10 halites intercalades entre les capes 5;\ i superior de carnal-

lita

Ull carnal. li ta, capa superior

- Zona Sur, MO 53bis, camara 9

M01,M02
M08

bretxa carnal.lítica
carnal.lita

- Undiano, cabeza de tajo 52 (juliol 1979)

UN1 a UN3 carnal.lita

- Undiano, IM 23 A

IMr carnal.lita blanca

6. SILVINITA TRANSFORMADA

- Zona Sur, MO 53bis, camara 9

M03 a M07

M09

MOlO

MOll

silvinita transformada
" " en contacte amb carnal.lita

silvinita blanca

silvinita transformada i silvinita blanca

- Esparza, Zona de Camaras

ZC1 a ZC3

ZC8

silvinita transformada

halita entre dues capes de transformada

7. SALS DE SOSTRE

- Undiano, acceso a GM 16 A

U12 (base) a U22 (sostre)

- Undiano, galeria telesilla

UN8 halita, lutites i anhidrita

BIBLIOTECA DE GEOLOGIA
Universitat de Barcelona-CSIC
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- Zona Sur, JM 26 5bis

IM4, IM5 halites i lutites

8. MARGUES l ANHIDRITES DE SOSTRE

- Zona Sur, JM 76

S17 a S19

S20

S21
S22 a S25

S26 a S28

S29,S30

lutites laminades, amb motlles de sal

anhidrita
halita fibrosa
anhidrita

lutites laminades amb ripples i motlles de sal

anhidrita enterolítica

- Zona Sur, NP 12

NPl a NP4

NP5,NP6
lutites laminades amb ripples
anhidrita i lutites laminades

- Zona Sur, MO 20 cale 6

eLl anhidrita amb ripples
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ANEX 2, RESULTATS DE DIFRACCIÓ DE RAIGS X

1) Anhidrites de base

2) Anhidrites de sostre

3) Sal de mur

4) Halita entre silvinita

5) Halita entre carnal.lita

6) Sals de sostre

7) Silvinita

8) Silvinita transformada

9) Carnal.lita
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S4 (=S3) (ref. 157-22)

2G dA Anhidrita Dolomita Quars Calcita Analcima

21 4.23 4.26-35

23.1 3.847 3.86-6

25.65 3.4700 3.49-100

26.75 3.33 3.343-100

27.5 3.2406

28 3.1839

28.8 3.0973 3.11-4

29.6 3.0153 3.035-100

30.8 2.900 2.886-100 2.929-70

31.6 2.8289 2.849-35

32.1 2.786 2.797-4

36.45 2.4628 2.473-8

38.8 2.3189 2.328-20

39.6 2.2739 2.282-12 ?

41 2.1994 2.208-20

41.45 2.1766 2.183-8

43.5 2.0786 2.080-10

44.7 2.0256 2.015-15 ?

45.65 1.9856 1.993-6

47 1. 9317 1.938-4

47.7 1.9050

48.8 1.8646 1.869-16

49.3 1.84668 1.852-4

50.3 1.8124 1.817-17

51 1.7892 1. 786-1. 781-30

52.5 1. 7415 1.749-12/1.748-10
55.85 1. 6447 1.648-14

57.9 1.5913 1.594-4

59.2 1.559 1.564-660.8
60.8 1.522 1.525-4

62.45 1.4855 1.490-6

Residu insoluble en acetat amònic de la mostra S4 (ref. 475-22)

2G dA Dolomita Analcima Calcita Quars Anhidrita

15.95 5.5518 5.61-80/5.60-60
18.5 4.7919 4.85-40/20
20 4.4357
21 4.2267 4.26-35

22.2 4.0009 4.03 5

24.1 3.6896 3.67/3.64-30/3.67-8
24.45 3.6375
25.6 3.4767 3.49-100

26.1 3.4112 3.428-100

26.7 3.3359 3.343-100

27.7 3.2177 3.24-5/2
28.05 3.1783
29.6 3.0153 3.035-100

30.7 2.9098 2.886-100 2.929-70

32.15 2.7817 2.779-10

33.5 2.6727 2.673-20/2.693-16
35.2 2.5474 2.540-10
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2Q dA Dolomita Analcima Calcita Quars Anhidrita

36 2.4926 2.506-50/14
36.7 2.4466 2.458-12

37.3 2.4087 2.405-10

39.6 2.2739 2.282-12

40.4 2.2307 2.237-6

41 2.1994 2.192-30 2.226-40/2.229/2.217-30
42.6 2.1204 2.128-9

43.5 2.0786

43.85 2.0628 2.066-5

44.8 2.0213 2.015-15

45.5 1. 9918

45.9 1.9754 1.980-6

47.9 1. 8975 1.892-30/1.9041-14
48.85 1.8628 1.869-40/1.8681-6
50.2 1.8158 1.817-17

50.9 1.7924 1.786/1.781-30
52.7 1.7354 1.744/1.734-50/1.743-20

S5M (ref. 149-22)

2G dA Anhidrita Dolomita Analcima Quars Calcita Celestina

15.8 5.6041 5.61-80/5.60-60
19.9 4.4578

20.9 4.2467 4.26-35

23 3.8635 3.86-6

25.7 3.463 3.49-100

26.75 3.33 3.343-100

27.2 3.2757

28.2 3.1618

28.7 3.1078 3.11-4

29.6 3.0153 3.035-100

30

30.75 2.9051 2.886-100 2.929-50/70
31.55 2.8333 2.849-35

32.1 2.786 2.797-4

32.85 2.7240 2.73-63

33.55 2.6688 2.696-40/16
35.15 2.55 2.540-10

36.5 2.4596 2.473-8

38.8 2.3189 2.328-20

39.65 2.2711 2.282-12

41 2.1994 2.208-20
41.5 2.1741 2.183-8
43.5 2.0786 2.086-10
44.65 2.0277
45.6 1.9877 1.993-6
47 1. 9317 1.938-4
47.7 1.9050 1. 906-14

48.8 1.8646 1.869-16
50.3 1.8124 1.817-17

52.5 1. 7415 1.749-12/1.748-10
55.85 1.6447 1. 648-14
57.95 1. 59 1.594-4
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Residu insoluble en acetat amònic de la mostra S5M (ref. 272-22)

2G dA Anhidrita Quars Analcima Calcita Celestina Dolomita

12.4 7.13

15.8 5.60 5.61-80/5.60-60
16.7 5.30

17.7 5.00

18.3 4.84 4.85-40/20
18.7 4.74

19.8 4.48
20.8 4.27 4.26-35

21.6 4.11

22.1 4.02
23.1 3.85 3.86-6
23.6 3.77 3.77-35
24.3 3.66 3.67-30/8
25.4 3.50 3.49-100
25.9 3.45 3.43-100
26.6 3.35 3.343-100
27 3.30 3.29-98
28 3.18 3.177-59
28.5 3.13

29.4 3.03 3.035-100

30 2.98 2.97-100
30.6 2.92 2.92-50/70 2.886-100

31.3 2.85 2.849-35
31.9 2.80 2.797-4 2.804-20/8
32.7 2.74 2.73-63
33 2.71
33.3 2.69 2.696-40/16
35 2.56 2.540-10?
36 2.49 2.473-8 2.506-50/14
36.5 2.46 2.458-12
37.1 2.42 2.427-8/20
37.8 2.38 2.377-17
39.6 2.33 2.328-20
39.45 2.28 2.282-12
40 2.25 2.237-6
40.8 2.21 2.208-20 2.226-40/30 2.192-30

41.3 2.18 2.183-8
41. 7 2.16 2.17-30/2.169-2
42.1 2.14
42.4 2.13 2.128-9

43.2 2.09 2.086-10 2.015-20
44.2 2.05 2.041-57/2.045-55
45.2 2.00 1.999-48/2.006-40
45.8 1.98 1.993-6
46.7 1.94 1.938-4
47.8 1.90 1.906-30/14
48.7 1.87 1.869-16 1.869-40/8
50.1 1.82 1.817-17
50.7 1.80 1.804-20

51. 7 1. 77 1.786/1.781-30
52.2 1. 75 1. 749-12/1.748-10 1. 744/1. 734-50/1. 743--20

52.6 1. 74
53.5 1.71 1. 713-40/6
54.4 1.68 1.692-20/6
54.9 1.67 1. 672-7

55.2 1.66 1.663-20/6
55.7 1.65 1. 648-14
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2G dA Anhidrita Quars Analcima Calcita Celestina Dolomita

56.2 1.63

56.7 1.62 1.621-20/2
57.6 1.60 1. 596/�b5!t5-- 1.ED4--8

59.4 1. 55 1.564-6 1. 541-15

59.9 1. 54 1.541-15
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S20 (ref. 277-22)

2G dA Anhidrita Dolomita Quars Calcita Magnesita

12.4 7.1320

18.7 4.7411

19.8 4.4801

20.8 4.2669 4.26-35
22 4.0368 4.03 5

22.9 3.8801 3.86-6
23.9 3.7200

25.5 3.4901 3.49-100
26.6 3.3482 3.343-100
28.5 3.1292 3.11-4
29.5 3.0253 3.035-100

30.9 2.8914 2.886-100

31.4 2.8465 2.849-35
32.6 2.7444 2.742-100
33.3 2.6883 2.670-10

35.2 2.5474 2.540-10

36.2 2.4793 2.473-8
37.2 2.4149 2.405-10

38.5 2.3363 2.328-20
40.8 2.2097 2.208-20
43.3 2.0878 2.086-10
44.8 2.0213 2.015-15

45.5 1.9918 1.993-6
46.8 1.9395 1.938-4
48.6 1.8718 1.869-16
49.1 1.8539 1.852-4
50.3 1.8124 1.804-20

50.9 1.7924 1.786/1.781-30
52.3 1. 7477 1.749-12/1.748-10
53.9 1. 6995
55.7 1.6488 1.648-14
57.7 1.5963 1.594-4
58.9 1.5666 1.564-6 1.567-10
59.7 1. 5475 1.545-10
60.6 1. 5267 1.525-4

S20 residu insoluble en acetat amònic (ref. 469-22)

2G dA Dolomita

22.2 4.0009 4.03 5

24.15 3.6821 3.69-5
26.75 3.3298
30.8 2.9005 2.886-100
33.5 2.6727 2.670-10
35.3 2.5404 2.540-10
37.4 2.4024 2.405-10
41.1 2.1943 2.192-30
43.9 2.0606 2.066-5
45 2.0128 2.015-15
49.3 1.8468 1.848-5
50.4 1.8090 1.804-20
51 1.7892 1. 786/1. 781-30

3.343-100

300.



(ref. 278-22)
301.

S23

2G dA Anhidrita Dolomita Calcita Quars

19.9 4.4578

20.9 4.2467 4.26-35
22.1 4.0187 4.03 5

23 3.8635 3.86-6

24 3.7047

25.5 3.4901 3.49-100
26.6 3.3482 3.343-100
28.6 3.1185 3.11-4

29.5 3.0253 3.035-100
30.8 2.9005 2.886-100
31.6 2.8289 2.849-35

31.9 2.8030 2.79-4

33.4 2.6804 2.670-10
35.3 2.5404 2.540-10

36.3 2.4727 2.473-8
37.3 2.4087 2.405-10

38.7 2.3247 2.328-20

39.5 2.2794
40.8 2.2097 2.208-20

43.3 2.0878 2.086-10

44.9 2.0170 2.015-15

45.4 1.9960 1.993-6

46.9 1. 9356 1.983-4

48.6 1.8718 1.869-16

49.1 1.8539 1.852-4

50.4 1.8090 1.804-20
51 1.7892 1.786/1.781-30
52.3 1.7477 1.749-12/1.748-10
55.7 1.6488 1. 648-14

56.5 1.6273
57.8 1.5938 1.594-4

59 1.5642 1.564-6 1.567-10
59.8 1.5452 1.545-10
60.7 1.5244 1.525-4

S24 (ref. 279-22)

2G dA Anhidrita Dolomita Quars Calcita Halita

20.8 4.2669 4.26-35

22.1 4.0187 4.03 5

22.9 3.8801 3.86-6
24 3.7047
25.4 3.5036 3.49-100
26.6 3.3482 3.343-100
28.6 3.1185 3.11-4
29.5 3.0253 3.035-100

30.8 2.9005 2.886-100
31.5 2.8377 2.849-35
31. 7 2.8202 3.821-100

31.9 2.8030 2.79-4
33.4 2.6804 2.670-10
35.2 2.5474 2.540-10
36.2 2.4793 2.473-8
37.3 2.4087 2.405-10
38.8 2.3189 2.328-20
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29 dA Anhidrita Dolomita Quars Calcita Halita

40.8 2.2097 2.208-20
43.3 2.0878 2.086-10

44.8 2.0213 2.015-15

45.4 1.9960 1.993-6

46.8 1.9395 1.983-4

48.7 1.8681 1.869-16
49.1 1.8539 1.852-4
50.4 1.8090 1.804-20

50.9 1.7924 1.786/1.781-30
52.5 1.7508 1.749-12/1.748-10
55.7 1.6488 1. 648-14

57.7 1.5963

57.8 1.5938 1.594-4
59 1.5642 1.564-6
59.8 1.5452 1. 545-10
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S7 (ref. 17-26)

2G dA

25.4 3.5036

27.4 3.2522

28.1 3.1728

28.35 3.1454

30.65 2.9144

31.65 2.8245

38.25 2.3510

38.7 2.3247

40.55 2.2228

44.6 2.0299
45.4 1.9960

52.2 1.7508

53.8 1.7025
56.3 1.6327

S10 (ref. 36-26)

2G dA

25.3 3.5172
26.1 3.4112

26.6 3.3482

27.2 3.2757

27.9 3.1951

30.55 2.9237
31.6 2.8289

32.6 2.7444
36.35 2.4694
38.1 2.3599
38.6 2.3305
40.7 2.2149

41.35 2.1816

44.6 2.0299
45.4 1.9960
47.9 1.8975

48.65 1.8975

48.65 1.8699
50.4 1.8090
53.8 1.7025
56.4 1.6300

S14 (ref. 23-26)

2G dA

25.3 3.5172
25.5 3.4901
27.3 3.2639
31. 7 2.8202
38.7 2.3247
40.8 2.2097
44.65 2.0277

Halita

3.258-13

2.821-100

1.994-55

1.701-2
1.628-15

Halita

3.258-13

2.821-100

1.994-55

1.701-2
1. 628-15

Halita

3.258-13
2.821-100

Anhidrita Polihalita

3.49-100

3.18-45

2.89/2.912-100

2.328-20

1.749-12/1.748-10

Anhidrita Polihalí ta

3.49-100
3.406-8

3.18-45

2.89/2.912-100

2.328-20
2.208-20

1.869-16

Anhidrita

3.49-100

2.328-20
2.208-20

303.

Silvi ta

3.146-100

2.224-59

Magnesita

3.343-100

2.742-100
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2G dA Halita Anhidrita

45.5 1.9918 1. 994-55
48.7 1.8681 1.869-16
52.3 1. 7477 1.749-12/1.748-10
53.9 1.6995 1. 701-2
55.75 1.6474 1.648-14

56.5 1.6273 1. 628-15

59 1.5642

66.2 1.4105 1.410-6

66.3 1.4086

S18 (ref. 33-26)

2G dA Halita Anhidrita Polihalita

25.5 3.4901 3.49-100

27.4 3.2522 3.258-13

28.15 3.1673 3.18-45

30.65 2.9144 2.89/2.912-100
31. 7 2.8202 2.821-100

38.8 2.3189 2.328-20

40.9 2.2046 2.208-20

44.6 2.0299
45.5 1.9918 1.994-55

54 1.6966 1.701-2

56.5 1.6273 1.628-15

63.9 1.4556

66.3 1.4086 1.410-6

JL1 (ref. 31-26)

2G dA Halita Anhidrita Polihali ta Magnesita Quars

25.4 3.5036 3.49-100

26.6 3.3482 3.343-100

27.3 3.2639 3.258-13

28 3.1839 3.18-45

30.65 2.9144 2.89/2.912-100
31.6 2.8289 2.821-100

32.6 2.7444 2.742-100

38.25 2.3510
38.65 2.3276 2.328-20
41.3 2.1841
44.55 2.0320
45.4 1.9960 1.994-55

48.6 1.8718 1.869-16
52.8 1.7323 1.749-12/1.748-10
53.8 1.7025 1.701-2
56.4 1.6300 1.628-15

JL6 (ref. 28-26)

2G dA Halita Polihalita

19.35 4.5832
27.45 3.2464 3.258-13

28.2 3.1618 3.18-45

30.7 2.9098 2.89/2.912-100
31. 7 2.8202 2.821-100

BI8L10TECA DE GEOLOGIA
Universitat de Barcelona-CSIC



305.

2G dA Halita Polihalita

44.6 2.0299

45.5 1.9918 1.994-55

53.95 1.6981 1.701-2

56.5 1.6273 1.628-15

JL10 (ref. 30-26)

2G dA Halita Polihalita

19.4 4.5715

27.3 3.2639 3.258-13

28 3.1839 3.18-45

30.65 2.9144 2.89/2.912-100
31.6 2.8289 2.821-100

44.6 2.0299

45.4 1.9960 1. 994-55

53.85 1.7010 1.701-2

56.4 1.6300 1.628-15

JL13 (ref. 39-26)

2G dA Halita Anhidrita Polihalita

25.5 3.4901 3.49-100

27.4 3.2522 3.258-13

28.1 3.1728 3.18-45

30.7 2.9098 2.89/2.912-100

31. 7 2.8202 2.821-100

38.3 2.3480

38.7 2.3247 2.328-20

44.7 2.0256

45.5 1.9918 1.994-55

53.9 1. 6995 1.701-2

56.4 1.6300 1.628-15

66.2 1.4105 1.410-6

73.1 1.2934 1.294-1

75.3 1.2610 1. 261-11

75.45 1.2588



306.

4) HALITA ENTRE SILVINITA

C1/2 (reL 32-26)

29 dA Halita Silvita Anhidrita Polihalita

25.4 3.5036 3.49-100
27.3 3.2639 3.258-13
28.3 3.1508 3.146-100
30.4 2.9378

30.7 2.9098 2.89/2.912-100
31. 7 2.8202 2.821-100
40.5 2.2254 2.224-59
44.6 2.0299

45.4 1.9960 1. 994-55
50.2 1.8158 1.816-23
53.9 1. 6995 1. 701-2
56.5 1.6273 1. 628-15
59.8 1.5452

C7/6 (reL 22-76)

29 dA Halita Anhidrita Polihalita Magnesita Quars

25.45 3.4968 3.49-100
26.15 3.4048 3.406-8
26.65 3.3420 3.343-100
27.35 3.2590 3.258-100
28.05 3.1783 3.18-45

30.65 2.9144 2.89/2.912-100
31. 7 2.8202 2.821-100
32.7 2.7362 2.742-100

38.2 2.3540
44.5 2.0342

45.5 1.9918 1. 994-55

53.9 1.6995 1. 701-2
56.5 1.6273 1.628-15

C12/13 sup. (reL 34-26)

29 dA Halita Anhidrita Polihalita Silvita Magnesita

25.5 3.4901 3.49-100
27.4 3.2522 3.258-13
28.15 3.1673 3.18-45 3.146-100 ?

30.45 2.9331 2.89/2.912-100
31. 7 2.8202 2.821-100
32.4 2.7609 2.742-100

38.25 2.3510
38.8 2.3189 2.328-20
44.6 2.0299
45.5 1.9918 1.994-55
53.9 1.6995 1. 701-2
56.5 1.6273 1.628-15

C17/18 (reL 37-26)

29 dA Halita Anhidrita Silvita Magnesita Quars

25.5 3.4901 3.49-100
26.75 2.3298 3.343-100
27.3 2.2639 3.258-13



307.

2G dA Halita Anhidrita Silvita Magnesita Quars

28.4 3.1400 3.146-100

31. 7 2.8202 2.821-100

32.7 2.7362 2.742-100

38.3 2.3480

38.7 2.3247 2.328-20

40.6 2.2202 2.224-59

40.9 2.2046 2.208-20

41. 5 2.1741 2.183-8

43.1 2.0970

43.4 2.0832 2.086-10

44.6 2.0299

45.5 1.9918 1.994-55

48.8 1.8646 1.869-16

50.3 1.8124 1.816-23

52.35 1. 7461 1.749-12/1.748-10
53.9 1.6995 1. 701-2

56.4 1.6300 1.628-15



308.

5) HALITA ENTRE CARNAL.LITA

U2 (ref. 397-26)

2G dA Halita Anhidrita Magnesita

25.5 3.4901 3.49-100
27.3 3.2639 3.258-13
31.6 2.8289 2.821-100
32.6 2.7444 2.742-100
38.7 2.3247 2.328-20
40.8 2.2097 2.208-20
44.55 2.0320
45.4 1.9960 1.994-55
48.7 1.8681 1.869-16
52.3 1. 7477 1.749-12/1.748-10
53.95 1.6981 1. 701-2
56.4 1.6300 1. 628-15

U6 (ref. 403-26)

2G dA Halita Anhidrita Quars

25.6 3.4767 3.49-100
26.9 3.315 3.343-100 ?

27.6 3.2291 3.258-13
31.75 2.8159 2.821-100
33.7 2.6573

36.5 2.4596

37.6 2.3901

38.3 2.3480
38.9 2.3232 2.328-2G

41.1 2.1943 2.2Se-2c'

43.6 2.0741
,.... r'- r: ... r
¿ • .J�'j-.;_..J

44.6 2.0299
45.6 1.9877 1.994-55
48.9 1.8610 1.869-:'::'
51.3 1.7794

52.5 1. 7415 1.749-12/l.748-10
54.1 1.6937 1.701-2
56 1.6407 1. 648-14

56.6 1.6247 1. 628-15

U10 (ref. 382-26)

2G dA Halita Anhidrita

25.5 3.4901 3.49-100
27.5 3.2406 3.258-13
31.5 2.8377 2.821-100
38.8 2.3189 2.328-20
41 2.1994 2.208-20
44.6 2.0299
45.5 1.9918 1.994-55
48.8 1.8646 1.869-16
50.6 1.8024
51.3 1.7794
52.4 1. 7446 1.749-12/1.748-10
54 1.6966 1.701-2
56.5 1.6273 1.628-15
66.35 1.4076 1.410-6



309.

6) SALS DE SOSTRE

U12 (ref. 351-26)

2G dA Halita Anhidrita

25.45 3.4968 3.49-100
27.4 3.2522 3.258-13
27.6 3.2291

31.8 2.8116 2.821-100
41.4 2.1791

45.7 1.9836 1.994-55
54.2 1.6908 1.701-2

56.7 1.6221 1. 628-15

66.5 1.4048 1.410-6

U16 ref. 470-26)

2G dA Halita Anhidrita Dolomita Quars

25.5 3.4901 3.49-100
26.7 3.3359 3.343-100

27.4 3.2522 3.258-13
31 2.8823 2.886-100

31.75 2.8159 2.821-100
38.2 2.3540
38.8 2.3189 2.328-20
41 2.1994 2.208-20
41.3 2.1841
44.6 2.0299

45.5 1.9918 1.994-55
48.9 1.8610 1.869-16
50.5 1. 8057
51.1 1.7232
52.4 1. 7446 1.749-12/1.748-10
54 1.6966 1.701-2
56.5 1.6273 1.628-15

U19 (ref. 401-26)

2G dA Halita Anhidrita Dolomita Quars

25.5 3.4901 3.49-100
26.8 3.3237 3.343-100

27.5 3.2406 3.258-13
31.1 2.8732 2.886-100

31. 7 2.8202 2.821-100
38.8 2.3189 2.328-20
41 2.1994 2.208-20
45.6 1.9877 1.994-55
48.95 1.8592 1. 869-16
52.5 1. 7415 1.749-12/1.748-10
54.15 1.6923 1. 701-2
55.9 1.6434 1.648-14
56.6 1.6247 1.628-15
66.4 1.4067 1.410-6
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U22 ref. 399-26)

29 dA Halita Anhidrita Dolomita Quars

25.4 3.5036 3.49-100

26.7 3.3359 3.343-100

27.3 3.2639 3.258-13

30.9 2.8914 2.886-100

31.6 2.8289 2.821-100

38.7 2.3247 2.328-20

41.2 2.1892 2.208-20

43.4 2.0832 2.086-10

45.5 1. 9918 1.994-55

48.75 1.8663 1.869-16

50.5 1. 8057

51.2 1.7826

52.3 1. 7477 1.749-12/1.748-10

53.9 1.6995 1.701-2

55.8 1.6461 1. 648-14

56.5 1.6273 1.628-15

66.2 1.4105 1.410-6



7) SILVINITA

CI sup. ( ref. 15-26)

2G

25.5

27.4

28.3

dA

3.4901
3.2522

3.1508

30.2 2.9568
30.7

30.9

31. 7

2.9098
2.8914
2.8202

40.5

37.1 2.4212

2.2254

41. 5 2.1741
44.5 2.0342

45.3

47.9

2.0001

1.8975

49 1.8574
50.1

53.9
56.5

58.6
66.3
73.6

1.8192

1. 6995
1.6273

1.5739

1.4086
1.2859

75.2
73.8 1.2829

1.2624

C7 sup.

2G

25.4
27.3
28.3
30.7
31.65
38.2
38.6
40.4
44.5
45.4
47.9
48.7

50.1
52.3
53.8
56.4
58.55

ref. 29-26)

dA

3.5036

3.2639
3.1508

2.9098

2.8245
2.3540
2.3305

2.2307

2.0342
1.9960

1.8975

1.8681
1.8192

1. 7477

1.7025
1.6300

1.5751

2G

C14 sup. (ref. 14-26)

25.4
26.7
27.4
28.4
30.1
30.7

dA

3.5036
3.3359
3.2522

3.1400

2.9664
2.9098

Silvita

3.146-100

2.224-59

1.816-23

1. 573-8
1.407-20

1. 284-13

Silvita

3.146-100

2.224-59

1.816-23

1. 573-8

Halita

3.258-13

2.821-100

1.994-55

1.701-2

1.628-15

1. 261-11

Halita

3.258-13

2.821-100

1.994-55

1.701-2

1. 628-15

3.49-100

Anhidrita Polihalita

Anhidrita

3.49-100

2.328-20

1. 869-16

2.89/2.912-100

Polihalita

2.89/2.912-100

1.749-12/1.748-10

Silvita Halita Anhidrita

3.146-100
3.258-13

3.49-100

311.

Dolomita

2.886-100 ?

Polihalita Magnesita Quars

2.89/2.912-100

3.343-100



2G

31. 7

32.6
38.2
38.7
40.5

43.5
44.5
45.4

47.9
48.7
50.15

53.9

55.8

56.45
58.6

dA

2.8202

2.7444

2.3540
2.3247

2.2254
2.0786

2.0342

1.9960

1.8975
1.8681
1.8175

1.6995

1.6461
1.6286
1. 5739

C16 inf. (ref. 35-26)

2G

25.4

28.3
30.5
31.6

38.5
40.3

dA

3.5036

3.1508
2.9284
2.8289

2.3363

2.2360
44.6 2.0299
45.3

47.75

49.5

56.4

58.5

2.0001
1.9031

1.8398

1.6300

1.5764

UN6 ref. 398-26)

2G

27.5
28.4
31. 7

38.4
40.5
44.6
50.2
56.6
58.7

dA

3.2406

3.1400
2.8202

2.3422
2.2254
2.0299
1.8158

1.6247
1.5715

MOlO ref. 350-26)

2G

27.4
28.35
31. 7

40.5
44.5
45.5
50.25
53.95
56.6
58.7
66.4

dA

3.2522
3.1454

2.8202
2.2254

2.0342
1. 9918

1.8141
1.6981
1. 6247

1.5715
1. 4067

Silvita Halita

2.224-59

1.816-23

1.573-8

Silvita

3.146-100

2.224-59

1.816-23

1.573-8

Silvita

3.146-100

2.224-59

1.816-23

1. 573-8

Silvita

3.146-100

2.224-59

1.816-23

1.573-8
1.407-20

2.821-100

1.994-55

1. 701-2

1.628-15

Halita

2.821-100

1.994-55

1.628-15

Anhidrita

2.328-20

2.086-10

1.869-16

1. 648-14

Anhidrita

3.49-100

2.328-20

Halita

3.258-13

2.821-100

1.628-15

Halita

3.258-13

2.821-100

1.994-55

1.701-2
1. 628-15

312.

Polihalita Magnesita Quars

2.742-100

Polihalita

2.89/2.912-100

BIBLIOTECA DE C;COLOGIA,
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313.

FN 1 ref. 514-83)

29 dA Halita Silvi ta Anhidrita Quars Magnesita

25.8 3.4502 3.49-100

26.8 3.3237 3.343-100
27.5 3.2406 3.258-13

28.6 3.1185 3.146-100

31.9 2.8030 2.821-100

32.7 2.7362 2.742-100

36.4 2.4661 2.473-8

38.7 2.3247 2.328-20

40.8 2.2097 2.224-59

43.5 2.0786 2.086-10

45.7 1.9836 1. 994-55

48.8 1.8646 1.869-16

49.25 1.8484 1.852-4

50.4 1.8090 1.816-23

52.5 1. 7415 1.749-12/1.748-10
54 1.6966 1.701-2
55.9 1.6434 1. 648-14

56.6 1.6247 1.628-15

58.8 1. 5691 1.573-8



314.

8) SILVINITA TRANSFORMADA

M03 ( ref. 402-26)

2G dA Silvita Halita Anhidrita Magnesita Carnal.lita

25.5 3.4901 3.49-100
26.8 3.3237 3.32-100
27.4 3.2522 3.258-13
28.4 3.1400 3.146-100
31. 7 2.8202 2.821-100
32.7 2.7362 2.742-100
38.75 2.3218 2.328-20
40.55 2.2228 2.224-59
44.7 2.0256
45.5 1.9918 1.994-55
48.8 1.8646 1.869-16
50.25 1.8141 1.816-23
52.3 1. 7477 1.749-12/1.748-10
53.9 1. 6995 1.701-2
55.8 1.6461 1. 648-14

56.5 1.6273 1.628-15
58.7 1. 5715 1. 573-8

M06 (ref. 396-26)

2G dA Silvita Halita Anhidrita Magnesita Carnal.lita

25.5 3.4901 3.49-100
26.8 3.3237 3.32-100

27.45 3.2464 3.258-13
28.4 3.1400 3.146-100
31. 7 2.8202 2.821-100

32.75 2.7320 2.742-100

36.4 2.4661 2.473-8

38.8 2.3189 2.328-20

40.6 2.2202 2.224-59
43.5 2.0786 2.086-10

44.7 2.0256
45.5 1.9918 1. 994-55

48.8 1.8646 1.869-16

50.3 1.8124 1.816-23
52.4 1.7446 1.749-12/1.748-10
53.9 1. 6995 1.701-2

55.9 1.6434 1. 648-14

56.5 1.6273 1. 628-15

M09t ref. 442-26)

2G dA Silvita Halita Anhidrita Carnal.lita

25.6 3.4767 3.49-100

26.8 3.3237 3.32-100

27.55 2.2349 3.258-13

28.5 3.1292 3.146-100
31.75 2.8159 2.821-100

36.5 2.4596 2.473-8

38.8 2.3189 2.328-20



315.

2G dA Silvita Halita Anhidrita Carnal.lita

40.6 2.2202 2.224-59

44.6 2.0299

45.6 1.9877 1.994-55

48.9 1.8610 1.869-16

50.4 1.8090 1.816-23

52.4 1. 7446 1.749-12/1.748-10
54.1 1.6937 1.701-2

55.9 1.6434 1. 648-14

56.65 1.6234 1.628-15

58.8 1. 5691 1. 573-8

66.5 1.4048 1.407-20



316.

9) CARNAL.LITA

U1 ( ref. 425-26)

2G dA Carnal.lita Halita Silvita Anhidrita

18.5 4.7919 4.79-18

18.95 4.6791 4.69-30

22 4.0368 4.06-8

23 3.8635 3.87-40

23.7 3.7509 3.75-70

24.6 3.6157 3.61-65

25 3.5588 3.56-70

25.45 3.4968

26.8 3.3237 3.32-100 3.49-100

27.2 3.2757 3.28-70

28.3 3.1508 3.146-100

28.8 3.0973

29.3 3.0455 3.04-65

30 2.9760 2.977-25

30.4 2.9378 2.932-80

31.3 2.8553 2.855-30

31.6 2.8289 2.821-100

32.65 2.7303 2.736-12/2.747-12
33.3 2.6883 2.694-35

33.75 2.6534 2.663-12

34.95 2.5650 2.570-612.578-4
35.4 2.5335 2.534-14

36.3 2.4727 2.477-4

37.15 2.4179 2.426-8
37.4 2.4024 2.393-25

38.35 2.3451 2.346-35

38.7 2.3247 2.324-20

39 2.3075 2.308-10

39.5 2.2794
40.2 2.2413 2.242-10

40.5 2.2254 2.215-8/2.225-10
41.3 2.1841 2.188-12

42.3 2.1348 2.138-25

43.4 2.0832 2.084-10/2.099-6
44.2 2.0473 2.058-412.064-4
44.95 2.0149 2.011-18/2.018-18
45.45 1.9939 1.988-40 1.994-55

46.6 1.9473 1.950-10

47 1. 9317 1.933-12

47.9 1.8975 1. 900-10

48.5 1.8754 1.875-20

Ull ref. 387-26)

2G dA Carnal.lita Halita Anhidrita

18.6 4.7663 4.79-18
19 4.6669 4.69-30
19.1 4.6427 4.65-20
23 3.8635 3.87-40
23.4 3.7983 3.80-35
23.7 3.7509 3.75-70
24.7 3.6013 3.61-65
25 3.5588 3.56-70
25.4 3.5036

3.49-100

�¿;;,



317.

29 dA Carnal.lita Halita Anhidrita

26.8 3.3237 3.32-100
27.1 3.2876 3.28-70
29.3 3.0455 3.04-65
30 2.9760 2.977-25
30.4 2.9378 2.932-80
31.4 2.8465 2.855-30
31.6 2.8289 2.821-100
32.7 2.7362 2.736-12/2.728-10/2.747-12
33.2 2.6961 2.694-35
35.4 2.5335 2.534-14
37.1 2.4212 2.426-8
37.6 2.3901 2.393-25
38.3 2.3480 2.346-35
38.7 2.3247 2.324-20
40.15 2.2440 2.242-10
40.7 2.2149 2.215-8/2.225-10
41.2 2.1892 2.188-12
42.3 2.1348 2.138-25
43.4 2.0832 2.084-10/2.099-6
44.2 2.0473 2.058-4/2.064-4
45 2.0128 2.011-18/2.018-18
45.4 1.9960 1.994-55
46.6 1.9473 1. 950-10
47 1. 9317 1. 933-12
47.9 1.8975 1. 900-10
48.6 1.8718 1.875-20

UN1 ref. 439-26)

29 dA Carnal.lita Halita Silvita Anhidrita

18.55 4.7791 4.79-18
18.9 4.6913 4.69-30
22 4.0368 4.06-8
23 3.8635 3.87-40
23.4 3.7983 3.87-40
23.7 3.7500 3.75-70
24.65 3.6085 3.61-65
25 3.5588 3.56-70
25.4 3.5036 3.49-100

26.8 3.3237 3.32-100
27.1 3.2876 3.28-70
28.3 3.1508 3.146-100

29.3 3.0455 3.04-65
30 2.9760 2.977-25
30.5 2.9284 2.932-80
31.3 2.8553 2.855-30
31. 7 2.8202 2.821-100

32.7 2.7362 2.736-12/2.747-12
33.3 2.6883 2.694-35
33.7 2.6573 2.663-12
34 2.6345 2.633-8/2.643-6
34.9 2.5686 2.578-4/2.570-6
35.4 2.5335 2.534-14
36.3 2.4727 2.477-4
37.1 2.4212 2.426-8
37.5 2.3963 2.393-25
38.3 2.3480 2.346-35
38.7 2.3247 2.324-20
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2Q dA Carnal.lita Halita Silvita Anhidrita

39.5 2.2794

39.9 2.2575 2.25-10

40.1 2.2467 2.242-10
40.5 2.2254 2.215-8/2.225-10
41.3 2.1841 2.188-12
41.6 2.1691

42.2 2.1396 2.138-25

43.4 2.0832 2.084-10/2.099-6
44.2 2.0473 2.058-4/2.064-4
44.9 2.0170 2.011-18/2.018-18
45.6 1. 9877 1.988-40 1.994-55

46.6 1. 9473 1.950-10

47 1. 9317 1. 933-12

47.8 1. 9012 1.900-10

48.6 1.8718 1.875-20

MOl reL 443-26)

2Q dA Carnal.lita Halita Silvita Anhidrita

18.7 4.7411 4.79-18

19 4.6669 4.69-30

22.1 4.0187 4.06-8

23.1 3.8470 3.87-40

23.5 3.7824 3.80-35

23.8 3.7354 3.75-70

24.8 3.5870 3.61-65

25.1 3.5448 3.56-70

25.5 3.4901 3.49-100

26.8 3.3237 3.32-100

27.25 3.2702 3.28-70

28.4 3.1400 3.146-100

29.3 3.0455 3.04-65

29.5 3.0253 3.00-30/3.01-25 ?

30.1 2.9664 2.977-25

30.5 2.9284 2.932-80

31.45 2.8421 2.855-30

31. 7 2.8202 2.821-100

32.75 2.7321 2.736-12/2.747-12
33.4 2.6804 2.694-35

34.05 2.6308 2.633-8/2.643-6
35.5 2.5266 2.534-14

36.4 2.4661 2.477-4

37.2 2.4149 2.426-8

37.7 2.3840 2.393-25

38.4 2.3422 2.346-35

38.8 2.3189 2.324-20

39.6 2.2739

40.6 2.2202 2.215-8/2.225-10 2.224-59

41.4 2.1791 2.188-12

42.4 2.1300 2.138-25

43.6 2.0741 2.084-10/2.099-6
44.6 2.0299

45.2 2.0043 2.011-18/2.018-18
45.7 1.9836 1.988-40 1.994-55

46.7 1.9434 1. 950-10

47.1 1.9278 1.933-12

48 1.8937 1. 900-10

48.7 1. 8681 1.875-20
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M08 (ref. 440-26)

2G dA Carnal.lita

18.5 4.7919 4.79-18
18.9 4.6913 4.69-30
21.95 4.0459 4.06-8
22.9 3.8801 3.87-40
23.3 3.8144 3.80-35
23.6 3.7666 3.75-70
24.5 2.6302 3.61-65
24.9 3.5728 2.56-70
26.5 3.3606

26.75 3.3298 3.32-100
27.1 3.2876 3.28-70
29.3 3.0455 3.04-65
30.4 2.9378 2.932-80
31.25 2.8598 2.855-30
32.5 2.7526 2.736-12/2.747-12
33.2 2.6961 2.694-35
33.7 2.6573 2.663-12
35.3 2.5404 2.534-14

36.2 2.4793 2.477-4
37 2.4275 2.426-8
37.5 2.3963 2.393-25
38.2 2.3540 2.346-35
38.6 2.3305 2.324-20
40.1 2.2467 2.242-10
40.5 2.2254 2.225-10
40.7 2.2149 2.215-8
41.2 2.1842 2.188-12
41. 5 2.1741

42.15 2.1421 2.138-25
43.3 2.0878 2.084-1-/2.099-6
44.1 2.0517 2.058-4/2.064-4
44.8 2.0213 2.011-18/2.018-18
45.55 1.9897 1.988-40
46.9 1.9356 1.933-12
47.8 1.9012 1. 900-10

48.4 1.8790 1.875-20

M09c (ref. 441-26)

2G dA Carnal.lita Halita Silvita Anhidrita

18.8 4.7161 4.79-18
19.1 4.6427 4.65-20
23.1 3.8470 3.87-40

23.55 3.7745 3.80-35

23.7 3.7509 3.75-70
24.7 3.6013 3.61-65
25.1 3.5448 3.56-70
25.3 3.5172
26.9 3.3115 3.32-100

28.4 3.1400 3.146-100

29.5 3.0253 3.04-65
30.2 2.9568
30.55 2.9237 2.932-80
31.5 2.8377 2.855-30
31. 7 2.8202 2.821-100

32.8 2.7281 2.736-12/2.747-12
33.5 2.6727 2.694-35

��
-�
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28 dA Carnal.lita Halita Silvita Anhidrita

33.9 2.6420 2.663-12
35.6 2.5197 2.534-14
36.5 2.4596 2.477-4
37.2 2.4149 2.426-8
37.7 2.3840 2.393-25
38.5 2.3363 2.346-35
38.9 2.3132 2.324-20
40.7 2.2149 2.215-8/2.225-10 2.224-59
41.4 2.1791 2.188-12
42.5 2.1252 2.138-25
43.6 2.0741 2.084-10/2.099-6
45.1 2.0085 2.011-18/2.018-18
45.7 1.9836 1.988-40 1.994-55
47.1 1.9278 1.933-12

48 1.8937 1. 900-10

48.6 1.8718 1.875-20

49.5 1.8398
50.3 1.8124 1.816-23

Residu insoluble en aigua d'una mostra de la sèrie UN (ref. 554-26)

28 dA Goethita Hematites Anhidrita Magnesita Quars

17.7 5.00 4.98-10

18.7 4.74

21.1 4.207 4.18-100

23.3 3.814
24.1 3.689 3.66-25

25.3 3.517 3.49-100

26.3 3.386 3.38-10

26.6 3.348 3.343-100

29.1 3.066

31.3 2.855

32.5 2.742-100

33.1 2.704 2.69-30 2.69-100

36.0 2.4926 2.49-16 2.51-50

36.5 2.4596 2.452-25

38.5 2.336
39.15 2.300
40.15 2.243 2.252-10

40.8 2.210

41.1 2.194 2.192-20 2.201-30

42.9 2.106 2.102-45

45.3 2.000 2.009-2?

46.7 1.943
48.0 1.8937

48.6 1.8718
49.4 1.8433 1.838-40

52.2 1.7508
53.2 1.7202 1.721-20

54.0 1.6966 1.690-60
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28 dA Goethita Hematites Anhidrita Magnesita Quars

54.1 1.6937 1.694-10

55.2 1.6626 1.661-4

57.4 1.604 1.606-6

59.0 1.5642 1.564-16

59.9 1.5428
61. 5 1.5065 1. 509-10
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