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CLASSIFICACICLASSIFICACIÓÓ DE LES ROQUES DE LES ROQUES ÍÍGNIES:GNIES:
Classificació modal.Classificació modal.

2.1.2.1.-- IntroducciIntroduccióó
2.2.2.2.-- ClassificaciClassificacióó segons el nivell dsegons el nivell d’’emplaemplaççament.ament.
2.3.2.3.-- ClassificaciClassificacióó mineralògicomineralògico--textural (Modal).textural (Modal).
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CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..

•• 2.12.1..-- IntroducciIntroduccióó..

2.1.-Introducció
•• Les Les caractercaracteríístiques stiques de les roques de les roques íígnies gnies 
dependran de dependran de dos factors primordials:dos factors primordials:

�� a) a) la composicila composicióó ququíímica delmica del
magmamagma (determina la mineralogia)(determina la mineralogia)..

�������� b)b) les condicions en les que esles condicions en les que es
produeix la consolidacprodueix la consolidaciióó..
(determina la textura)(determina la textura)
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•• Les Les caractercaracteríístiques stiques de de 
les roques les roques íígnies gnies 
dependran de dos dependran de dos factors factors 
primordials:primordials:

�� a) a) la composicila composicióó
ququíímica del magmamica del magma..

(Mineralogia)(Mineralogia)

�������� b)b) les condicions en les condicions en 
les que es produeix lales que es produeix la
consolidacconsolidaciióó..

(Textura)(Textura)

2.1.-Introducció
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Johnston (2009), USGS:  http://volcanoes.usgs.gov/images/VolRocks.html

McCreary (2012): http://www.cliffshade.com/colorado/rocks.htm#extrusive_texture
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2.1.-Introducció

• 2.1.a) a) La composiciLa composicióó del magmadel magma depdepèèn:n:

��(I)(I) dels factors que intervenen en la seva gdels factors que intervenen en la seva gèènesi   nesi   
(factors gen(factors genèètics):tics):

•• composicicomposicióó del protòlitdel protòlit

•• concentraciconcentracióó de components volde components volààtilstils

•• pressipressióó i temperaturai temperatura

��(II)(II) dels canvis que es produeixen des de que es genera dels canvis que es produeixen des de que es genera 
fins que es consolida fins que es consolida 

(factors evolutius):(factors evolutius):
•• cristalcristal··litzacilitzacióó fraccionadafraccionada

•• mescla de magmesmescla de magmes

•• assimilaciassimilacióó

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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•• 2.1.2.1.bb) ) les condicions (o velocitat) en les condicions (o velocitat) en 
les que es produeix la consolidacles que es produeix la consolidaciióó
depenen principalment del depenen principalment del nivell dnivell d’’emplaemplaççamentament::

�� (I)(I) Sobre la superfSobre la superfíície terrestre.cie terrestre.

�� (II)(II) A poca profunditatA poca profunditat (fins a alguns centenars (fins a alguns centenars 

de metres). de metres). 

�� (III)(III) A gran profunditatA gran profunditat (quilòmetres).(quilòmetres).

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..

2.1.-Introducció
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PER TANT:PER TANT:

••LLes dues caracteres dues caracteríístiques macroscòpiques i stiques macroscòpiques i 
microscòpiques principalsmicroscòpiques principals de les roques de les roques íígniesgnies
que depenen de que depenen de lla composicia composicióó ququíímica del magmamica del magma
i i les condicions de consolidaciles condicions de consolidacióó ssóónn::

••A) A) La mineralogiaLa mineralogia (tipus de minerals i (tipus de minerals i 
proporcions en les que es troben).proporcions en les que es troben).

••B) B) La texturaLa textura (morfologia, mida i disposici(morfologia, mida i disposicióó dels dels 
minerals i dminerals i d’’altres possibles components de la altres possibles components de la 
roca, per exemple, vidre).roca, per exemple, vidre).

2.1.-Introducció

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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••AixAixíí doncs,doncs,

la classificacila classificacióó de les roques de les roques íígnies es pot fer gnies es pot fer 
en base a diferents criterisen base a diferents criteris::

�� (1)(1) ClassificaciClassificacióó geològica segons el nivellgeològica segons el nivell

dd’’emplaemplaççament.ament.

�� (2)(2) Classificacions mineralògicoClassificacions mineralògico--texturals  texturals  
(Modals).(Modals).

�� (3)(3) Classificacions normatives.Classificacions normatives.

�� (4)(4) Classificacions quClassificacions quíímiques.miques.

2.1.-Introducció

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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�������� (1) (1) ClassificaciClassificacióó geològica segons el nivell geològica segons el nivell 

dd’’emplaemplaççament.ament.

••Es basa essencialment en la morfologia i en Es basa essencialment en la morfologia i en 
les caracterles caracteríístiques derivades de  la stiques derivades de  la 
consolidaciconsolidacióó dels cossos dels cossos íígnisgnis

(criteris geològics a l(criteris geològics a l’’escala de lescala de l’’aflorament o aflorament o 
superior). superior). 

2.1.-Introducció

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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�������� (2) (2) Classificacions mineralògicoClassificacions mineralògico--texturals texturals 
(Modals).(Modals).

Es basen en les proporcions dels minerals queEs basen en les proporcions dels minerals que

formen les roca (composiciformen les roca (composicióó modal) i en la modal) i en la 

seva textura .seva textura .

2.1.-Introducció

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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�������� (3) (3) Classificacions normatives Classificacions normatives 

Es basen en les proporcions dEs basen en les proporcions d’’uns minerals uns minerals 
teòrics obtinguts per cteòrics obtinguts per cààlcul (lcul (normanorma) a partir de ) a partir de 
la composicila composicióó ququíímica de la roca mica de la roca (composici(composicióó
normativa).normativa).

2.1.-Introducció

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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�������� (4) (4) Classificacions quClassificacions quíímiquesmiques

Es basen en les diferEs basen en les diferèències de  composicincies de  composicióó
ququíímica de les roques, ja sigui en la mica de les roques, ja sigui en la 
composicicomposicióó dd’’elements majoritarielements majoritariss o o 
dd’’elements traelements traççaa..

2.1.-Introducció

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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2.2.-
Classificació
segons el nivell 
d’emplaçament.

•• 2. 2. ClassificaciClassificacióó segons el nivell segons el nivell 

dd’’emplaemplaççament.ament.

a) Roques 
Volcàniques.

•b) Roques 
Hipabissals.

•c) Roques 
Plutòniques.

volcàniques

hipabissals

plutòniques

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..

Van Rose & Mercer  (Van Rose & Mercer  (Geological Museum,Geological Museum, 1974)1974)
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Les roques formades en els conductes que aporten el magma cap a Les roques formades en els conductes que aporten el magma cap a la la 
superfsuperfíície donen lloc a les roques cie donen lloc a les roques HIPABISSALSHIPABISSALS (en les zones m(en les zones méés s 
properes a la superfproperes a la superfíície scie s’’anomenen roques subvolcanomenen roques subvolcààniques).niques).

2.2.-
Classificació
segons el nivell 
d’emplaçament.

Capítol 2

dics Francis, P (1976)
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2.2.-
Classificació
segons el nivell 
d’emplaçament.

En una primera aproximaciEn una primera aproximacióó es es corresponencorresponen::

�� a) a) les roques les roques VOLCVOLCÀÀNIQUESNIQUES a les  roques a les  roques 
íígnies consolidades gnies consolidades sobre la superfsobre la superfíície terrestrecie terrestre..

�� b)b) les roques les roques HIPABISSALSHIPABISSALS a les que sa les que s’’han han 
consolidat a consolidat a poca profunditatpoca profunditat..

�� c) c) les roques les roques PLUTÒNIQUESPLUTÒNIQUES a les a les 
consolidades a consolidades a gran profunditatgran profunditat..

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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2.2.-
Classificació
segons el nivell 
d’emplaçament.

Això es degut a que les Això es degut a que les condicions de la condicions de la 
consolidaciconsolidacióó depenen depenen PRINCIPALMENTPRINCIPALMENT
del del nivell dnivell d’’emplaemplaççamentament, , éés a dir, de s a dir, de la la 
profunditatprofunditat on finalment el magma es on finalment el magma es 
solidifica.solidifica.

No obstant això,  la correspondNo obstant això,  la correspondèència entre aquests dos ncia entre aquests dos 
parparààmetres no metres no éés exacta ja que intervenen altres s exacta ja que intervenen altres 
factors. Els mfactors. Els méés importants ss importants sóónn

(i)(i) la la temperatura de la roca encaixanttemperatura de la roca encaixant,,

(ii)(ii) la presila presióó de fluidde fluids (s (HH22OO i altres) i i altres) i 

(iii)(iii) la la morfologia i dimensions del cos intrusiu.morfologia i dimensions del cos intrusiu.

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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La presiLa presióó de fluidde fluids (s (HH22OO i altres) i altres) 

-- VariaciVariacióó de la T de fuside la T de fusióó

-- Variacions sobtades de la Variacions sobtades de la 
mida de gra (aplites i mida de gra (aplites i 
pegmatites)pegmatites)

CapCapíítol 2tol 2

2.2.- Classificació segons 
el nivell d’emplaçament.
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2.2.-
Classificació
segons el nivell 
d’emplaçament.

Capítol 2

In: Hall,(1987)
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2.2.-
Classificació
segons el nivell 
d’emplaçament.

CapCapíítol 2tol 2
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2.2.-
Classificació
segons el nivell 
d’emplaçament.

Les condicions de consolidaciLes condicions de consolidacióó es reflecteixen principalment es reflecteixen principalment 
en la textura i, en menor grau, en la mineralogia de la en la textura i, en menor grau, en la mineralogia de la 
roca.roca.

La TEXTURALa TEXTURA éés de s de gra mgra méés fi com ms fi com méés rs rààpidapida éés s 
la consolidacila consolidacióó, i , i mméés gros com ms gros com méés lentas lenta. . 
DD’’aquaquíí que les roques que les roques volcvolcààniquesniques siguin siguin 
total o parcialment de gra molt fi (consolidacitotal o parcialment de gra molt fi (consolidacióó
molt rmolt rààpida) i les roques pida) i les roques plutòniquesplutòniques siguin siguin 
generalment de gra bastant gros.generalment de gra bastant gros.

La MINERALOGIALa MINERALOGIA pot variar en funcipot variar en funcióó de la de la 
presipresióó de fluids (la qual depde fluids (la qual depèèn en gran part de n en gran part de 
la profunditat). Els la profunditat). Els minerals hidratatsminerals hidratats que que 
cristal.litzen directament del magma scristal.litzen directament del magma sóón, per n, per 
tant, mtant, méés freqs freqüüents en les roques ents en les roques plutòniquesplutòniques
que en les volcque en les volcààniques. niques. 

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIESCLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES ÍGNIES..
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Textures volcàniquesTextures volcàniques

Textures hipabissalsTextures hipabissals

Textures plutòniquesTextures plutòniques

Riolita   (afanítica porfírica)

Pòrfir granític (afanítica porfírica)

Granit   (fanerítica)

Capítol 2
2.2.- Classificació segons el nivell d’emplaçament.

Hatch, Wells & Wells (1972)
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2.3.1.2.3.1.-- Els minerals de les roques Els minerals de les roques íígnies.gnies.--

2.3.- Classificació 
mineralògico-textural.

2.3.1.- Els minerals de 
les roques ígnies.-

• 2.3.1.1.- Minerals 
fèlsics i minerals 
màfics.

• 2.3.1.2.-
Descripció dels 
principals minerals 
de les roques 
ígnies.

• 2.3.1.3.-
Classificació dels 
minerals de les 
roques ígnies 
segons la seva 
gènesi i la seva 
abundància.

•2.3.2.- Classificacions 
modals de les roques 
ígnies.

••Totes les roques Totes les roques íígnies estan formades per gnies estan formades per 
matmatèèria mineralria mineral, ja sigui estrictament en, ja sigui estrictament en formaforma
cristal.linacristal.lina o como com matmatèèria amorfa (vidre).ria amorfa (vidre).

••La composiciLa composicióó dd’’aquesta mataquesta matèèria mineral en ria mineral en 
ll’’escorescorçça i en el mantell superior de la Terra a i en el mantell superior de la Terra 
consisteix principalment en consisteix principalment en (a)(a) SILICATSSILICATS però però 
en menors quantitats tamben menors quantitats tambéé es troben:es troben:
bb) ) ÒXIDSÒXIDS, , cc) ) FOSFATSFOSFATS, , dd) ) CARBONATSCARBONATS, , 
ee) ) SULFURSSULFURS, i molt m, i molt méés rarament,s rarament,
ff) ) FLUORURSFLUORURS,, i i gg) ) SULFATSSULFATS..

CapCapíítol 2tol 2 CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES 
ÍGNIESÍGNIES..
ClassificaciClassificacióó mineralògicomineralògico--texturaltextural..

70

 
 
 



CapCapíítol 2tol 2
ClassificaciClassificacióó mineralògicomineralògico--textural textural 
(modal) de les roques (modal) de les roques íígnies gnies 

2.3.1.2.3.1.1.1.-- Minerals fMinerals fèèlsics i minerals mlsics i minerals mààficsfics

••Una primera divisiUna primera divisióó dels minerals de les dels minerals de les 
roques roques íígnies es basa en la seva coloracignies es basa en la seva coloracióó::

•• Minerals FMinerals FÉÉLSICSLSICS (de colors clars, rics en Si, (de colors clars, rics en Si, 
Al, Na, K, i molt pobres en Fe, Mg).Al, Na, K, i molt pobres en Fe, Mg).
quars, feldspats (feldspats alcalins i plagiòclasis), quars, feldspats (feldspats alcalins i plagiòclasis), 
feldspatoids, miques blanques (moscovita, etc.) i els feldspatoids, miques blanques (moscovita, etc.) i els 
silicats dsilicats d’’alumini (Alalumini (Al22SiOSiO55).).

••Minerals MMinerals MÀÀFICSFICS (de colors foscos, rics en (de colors foscos, rics en 
Fe, Mg, Ca, o altres elements i pobres en Si, Fe, Mg, Ca, o altres elements i pobres en Si, 
Al, K, Na).Al, K, Na).
•• olivines, la melilita, els piroxens, els amfolivines, la melilita, els piroxens, els amfííbols, les miques bols, les miques 
negres (biotita, flogopita, etc), els granats, la cordierita, lanegres (biotita, flogopita, etc), els granats, la cordierita, la
turmalina, els òxids, els sulfurs, els fosfats, etc. turmalina, els òxids, els sulfurs, els fosfats, etc. 

2.3.- Classificació 
mineralògico-textural.

2.3.1.- Els minerals de 
les roques ígnies.-

• 2.3.1.1.- Minerals 
fèlsics i minerals 
màfics.

• 2.3.1.2.-
Descripció dels 
principals minerals 
de les roques 
ígnies.

• 2.3.1.3.-
Classificació dels 
minerals de les 
roques ígnies 
segons la seva 
gènesi i la seva 
abundància.

•2.3.2.- Classificacions 
modals de les roques 
ígnies.
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Minerals félsicsMinerals félsics ii minerals màficsminerals màfics

Hb
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Bio

Hb

Bio
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Pl Q

QQ

Q
Foto: Pere EnriqueTonalita bioítico-hornbèndica (Massís del Montnegre, Serralada Litoral Catalana)
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CapCapíítol 2tol 2
ClassificaciClassificacióó mineralògicomineralògico--textural textural 
(modal) de les roques (modal) de les roques íígnies gnies 

2.3.1.2.2.3.1.2.-- DescripciDescripcióó dels principals dels principals 
minerals de les roques minerals de les roques íígnies.gnies.

Terminologies equivalents:Terminologies equivalents:
••Minerals Minerals FFÉÉLSICSLSICS (de colors clars)(de colors clars)

≡≡ minerals minerals leucocraticsleucocratics oo leucòcratesleucòcrates

••Minerals Minerals MMÀÀFICSFICS (de colors foscos).(de colors foscos).

≡≡ minerals minerals melanocraticsmelanocratics o o 
melanòcratesmelanòcrates (= minerals ferromagnesians)(= minerals ferromagnesians)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ííndex de coloracindex de coloracióó = = Percentatge total de minerals mPercentatge total de minerals mààficsfics

2.3.- Classificació 
mineralògico-textural.

2.3.1.- Els minerals de 
les roques ígnies.-

• 2.3.1.1.- Minerals 
fèlsics i minerals 
màfics.

• 2.3.1.2.-
Descripció dels 
principals minerals 
de les roques 
ígnies.

• 2.3.1.3.-
Classificació dels 
minerals de les 
roques ígnies 
segons la seva 
gènesi i la seva 
abundància.

•2.3.2.- Classificacions 
modals de les roques 
ígnies.
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Capítol 2
Classificació mineralògico-textural 
(modal) de les roques ígnies 

SILICATS
Minerals fèlsics:

- Minerals de la sílice
- Feldspats

• Feldspats alcalins
• Plagiòclasis

-Feldspatoides
• Fedspatoides potàssics 
• Fedspatoids sòdics

-Miques blanques

-Silicats d’alumini  (Al2SiO5)
-Topaci 

2.3.1.2. ...Minerals FÈLSICS

2.3.- Classificació 
mineralògico-textural.

2.3.1.- Els minerals de 
les roques ígnies.-

• 2.3.1.1.- Minerals 
fèlsics i minerals 
màfics.

• 2.3.1.2.-
Descripció dels 
principals minerals 
de les roques 
ígnies.

• 2.3.1.3.-
Classificació dels 
minerals de les 
roques ígnies 
segons la seva 
gènesi i la seva 
abundància.

•2.3.2.- Classificacions 
modals de les roques 
ígnies.
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Minerals Màfics (SILICATS):
- Olivines
- Piroxens:

-La sèrie Enstatita-Ferrosilita  (Ortopiroxens)
-La sèrie de la Pigeonita

-La sèrie de la Augita Subcàlcica
-La sèrie Augita

-La sèrie Diòpsida-Hedenbergita
-L'Egirina (o acmita) 

- Amfíbols
- Miques

- Titanita   (≡ Esfèn)
- Zircó
- Granats

- Turmalina
- Cordierita
- (Clorites)
- (Epidotes)
- (Serpentina)
- (Zeolites)

Capítol 2

2.3.- Classificació 
mineralògico-textural.

2.3.1.- Els minerals de 
les roques ígnies.-

• 2.3.1.1.- Minerals 
fèlsics i minerals 
màfics.

• 2.3.1.2.-
Descripció dels 
principals minerals 
de les roques 
ígnies.

• 2.3.1.3.-
Classificació dels 
minerals de les 
roques ígnies 
segons la seva 
gènesi i la seva 
abundància.

•2.3.2.- Classificacions 
modals de les roques 
ígnies.
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Minerals no silicatats:

Òxids: - Espinel⋅les
- Ilmenita

- Hematites
- Ghoetita

Fosfats: - Apatita
- Monazita
- Xenotima

Carbonats: - Calcita
- Dolomita
- Ankerita

Sulfats: - Anhidrita
Fluorurs: - Fluorita

Sulfurs: -Troilita
- Pirrotina

- Pirita
- Calcopirita

Capítol 2

2.3.- Classificació 
mineralògico-textural.

2.3.1.- Els minerals de 
les roques ígnies.-

• 2.3.1.1.- Minerals 
fèlsics i minerals 
màfics.

• 2.3.1.2.-
Descripció dels 
principals minerals 
de les roques 
ígnies.

• 2.3.1.3.-
Classificació dels 
minerals de les 
roques ígnies 
segons la seva 
gènesi i la seva 
abundància.

•2.3.2.- Classificacions 
modals de les roques 
ígnies.

76

 
 
 



FÈLSICS

Minerals de la sílice: SiO2

-Quars (Quars-α i Quars-β) (en qualsevol roca ígnia)

• Quars-ββββ (Hexagonal): Fase d’alta temperatura 
estable per sobre de 573ºC (a P=0 Kb)

(pseudomorfs de quars-α a temperatura ambient),  (en 
roques volcàniques i hipabissals).

• Quars-αααα (Romboèdric): Fase de baixa temperatura
(en  roques plutòniques i hidrotermals).

-Tridimita (en roques volcàniques)

-Cristobalita (en roques volcàniques)
-Coesita (en grans impactes meteorítics)

-Stishovita (en grans impactes meteorítics)
-Vidre de sílice pura (Lechatelierita) (en grans impactes 
meteorítics)   
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• Quars-αααα (Romboèdric): Fase de baixa temperatura (en  roques plutòniques i 
hidrotermals).
• Quars-ββββ (Hexagonal): Fase d’alta temperatura  estable per sobre de 573ºC 

(a P=0 Kb).  (pseudomorfs de quars-α a temperatura ambient), (en roques 
volcàniques i hipabissals).

Minerals de la sílice: SiO2

α) β)

Bellair, 1968
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-FELDSPATS

-Feldspats alcalins

- Fedspats potàssics KAlSi3O8

-Ortosa, Microclina, Pertites (contenen, a més, NaAlSi3O8)

-Sanidina (només en roques volcàniques)

-Feldspats sòdics NaAlSi3O8

-Albita  (amb contingut d’anortita < 5%, és a dir  An<5) 

-Anortòclasi (només en roques volcàniques) (Na,K)AlSi3O8

-Plagiòclasis (sèrie isomorfa entre NaAlSi3O8 i CaAl2Si2O8)

-Albita (An ≥≥≥≥ 5), An ≥≥≥≥ 5 – An 10

-Oligòclasi, An ≥≥≥≥ 10 – An 30

-Andesina, An ≥≥≥≥ 30 – An 50

------------------------------------------------------------- An 50

-Labradorita, An ≥≥≥≥ 50 – An 70

-Bytownita, An ≥≥≥≥ 70 – An 90

-Anortita, An ≥≥≥≥ 90 – An 100
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FELDSPATSFELDSPATS

• Feldspats alcalins
- Fedspats potàssics KAlSi3O8

-Ortosa, Microclina, Pertites (contenen,
a més, NaAlSi3O8)

-Sanidina (només en roques
volcàniques)

-Feldspats sòdics NaAlSi3O8

-Albita (amb contingut d’anortita < 5%, 
és a dir  An<5) 

-Anortòclasi (només en roques 
volcàniques) (Na,K)AlSi3O8
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Feldspats de les roques volcFeldspats de les roques volcààniques (esquerra) i de les roques plutòniques (dreta). niques (esquerra) i de les roques plutòniques (dreta). 

FELDSPATSFELDSPATS
Or (KAlSi3O8 ) Ab (NaAlSi3O8 ) An (CaAl2Si2O8 )

Bellair, 1968
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-Plagiòclasis (sèrie isomorfa entre NaAlSi3O8 i CaAl2Si2O8)

-Albita (An ≥≥≥≥ 5),  An ≥≥≥≥ 5 – An 10

-Oligòclasi An ≥≥≥≥ 10 – An 30

-Andesina An ≥≥≥≥ 30 – An 50

------------------------------------------------------------- An 50

-Labradorita An ≥≥≥≥ 50 – An 70

-Bytownita An ≥≥≥≥ 70 – An 90

-Anortita An ≥≥≥≥ 90 – An 100
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-FELDSPATOIDES

- Fedspatoides potàssics

-Kalsilita KAlSiO4 (només en roques vlcàniques

-Leucita KAlSi2O6 (només en roques volcàniques)

- Fedspatoides sòdics

-Nefelina NaAlSiO4

-Cancrinita 3NaAlSiO4⋅ CaCO3 (fórmula aproximada)

-Sodalita 3NaAlSiO4⋅ NaCl (fórmula aproximada)

-Noseana 3NaAlSiO4⋅ Na2(SO4) (fórmula aproximada)

-Hauyna 3NaAlSiO4⋅ Ca(SO4) (fórmula aproximada)

-Analcima NaAlSi2O6⋅ H2O
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Relació composicional entre el quars, els feldspats i els feldspatoides

2        2         8

3         8

2         6 

85Carmichael et al. (1974)  
 
 

-Miques blanques (principalment en roques plutòniques 
amb excès d’alumini).

-Moscovita KA3lSi3O10(OH)2 ≡ KAlSi3O8⋅ Al2O3⋅H2O
-Lepidolita (K,Li)A3lSi3O10(F,OH)2 (fòrmula només aprox.)

-Silicats d’alumini. Polimorfs del Al2SiO5 (en roques 
plutòniques i volcàniques amb excès d’alumini).

-Andalusita (principalment en roques plutòniques)

-Sillimanita (en algunes roques plutòniques i volcàniques)

-Cianita (≡ Distena) (molt rar en roques ígnies)

-Topaci (Silicat d'alumini amb Flúor i H2O). (freqüent en 
algunes roques volcàniques àcides peralumíniques).
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MÀFICS

- OLIVINES: (sèrie isomorfa entre MgSiO4 i Fe SiO4)

-Forsterita Fo90 – Fo100

-Crisolita Fo70 – Fo90

-Hialosiderita Fo50 – Fo70

------------------------------------------------------------- Fo50

-Hortonolita Fo30 – Fo50

-Ferrohortonolita Fo10 – Fo30

-Fayalita Fo0 – Fo10
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PIROXENS

�La sèrie Enstatita-Ferrosilita (Ortopiroxens) (és un 
conjunt de minerals ferromagnesians en sentit estricte, ja que 
el seu contingut en calci és molt baix o nul). 

- Enstatita MgSiO3 Fs0-Fs10

- Bronzita (Mg,Fe)SiO3 Fs10-Fs30

- Hiperstena (Mg,Fe)SiO3 Fs30-Fs50

- Ferrohiperstena (Fe,Mg)SiO3 Fs50-Fs70

- Eulita (Fe,Mg)SiO3 Fs70-Fs90

- Ferrosilita FeSiO3 Fs90-Fs100
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Classificació dels piroxens (Poldervaart & Hess, 1951)

Enstatita                              Ferrosilita                

89
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PIROXENS (Cont.)
-La sèrie de la Pigeonita
-La sèrie de la Augita Subcàlcica
-La sèrie Augita
-La sèrie Diòpsida-Hedenbergita

En la fórmula teòrica de la sèrie
Diòpsida-Hedenbergita:

Ca(Mg,Fe) (SiO3)2 ≡≡≡≡ CaO⋅⋅⋅⋅(Mg,Fe)O⋅⋅⋅⋅2SiO3

la proporció molecular de CaO és constant i igual a la 
proporció molecular de MgO + FeO. La variació
composicional de la sèrie només afecta, doncs, a la 
substitució entre el Mg i el Fe2+.

-Diòpsida: CaO ⋅MgO⋅2SiO3

-Hedenbergita: CaO ⋅FeO⋅2SiO3
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PIROXENS (Cont.)

Un altre grup important de piroxens són que contenen 
elements alcalins (en particular el sodi) en la seva 
composició.
Cal destacar:

-L'Egirina (o acmita)
Na2Fe2(SiO3)4 ≡≡≡≡ Na2O⋅⋅⋅⋅Fe2O3⋅⋅⋅⋅4SiO3

En aquest piroxè cal destacar no només la presència de 
sodi sino també que el ferro es presenta en la forma de 
màxima oxidació (Fe+3).
En làmina prima es diferencia fàcilment dels altres 
clinopiroxens pel seu color verd, pleocroisme intens i 
angle d'extinció petit (5º o menys). 
Es troba en roques peralcalines, ja siguin 
volcàniques, hipabissals o plutòniques.
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Classificació dels amfíbols (Deer, Howie & Zusmann, 1980). En la 
classificació només estan considerats els termes magnesians, per simplificar

A   X     Y    Z

  1.  Cummingtonita

       (Antofilita)  Mg2 Mg5 Si8
  2.  Gedrita  Mg2 Mg3Al2 Si6Al2

  3.  Tremolita  Ca2 Mg5 Si8
  4.  Hornblenda
         comú
  5.  Tschermakita  Ca2 Mg3Al2 Si6Al2

  6.  Edenita Na Ca2 Mg5 Si7Al
  7.  Pargasita Na Ca2 Mg4Al Si6Al2

  8.  Richterita Na Na Ca Mg5 Si8
  9.  Katoforita Na Na Ca Mg4Al Si7Al
10.  Mboziita Na Na Ca Mg3Al2 Si6Al2

11.  Glaucofana  Na2 Mg3Al2 Si8
12.  Eckermannita Na Na2 Mg4Al Si8

Distribució dels cations en els termes magnèsics dels amfíbols

 Ca2 Mg4Al Si7Al

H
o
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n
b
l
e
n
d
e
s
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� De manera simplificada podem considerar alguns dels amfíbols 
més típics de les roques ígnies:

• AMFÍBOLS AMB PLEOCROÍSME VERD INTENS:
-Hornblenda (en roques plutòniques i volcàniques intermèdies i àcides).

-Pargasita (en roques plutòniques intermèdies i àcides).
-Actinolita (mineral secundari, és a dir, reemplaçament de minerals 
primaris).

• AMFÍBOLS AMB PLEOCROÍSME VERD PÀLID
-Cummingtonita: (en roques plutòniques i volcàniques intermèdies i 
àcides).

• AMFÍBOLS AMB PLEOCROÍSME MARRÓ:
- Kaersutita (en roques plutòniques, hipabissals i volcàniques alcalines 
bàsiques i intermèdies).
-Tschermakita (en roques plutòniques bàsiques hidratades).

-Hornblenda basàltica ≡≡≡≡ Oxihornblenda (en roques volcàniques 
bàsiques i intermèdies).
-Richterita potàssica (en roques volcàniques ultrapotàssiques).

• AMFÍBOLS AMB PLEOCROÍSME BLAU FOSC (en roques plutòniques, 
hipabissals i volcàniques àcides i intermèdies, peralcalines):
-Arfvedsonita
-Riebeckita
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  X     Y    Z

Moscovita K2 Al4 Si6Al2
Paragonita Na2 Al4 Si6Al2

Flogopita K2 (Mg,Fe)6 Si6Al2
Biotita K2 (Mg,Fe,Al)6 Si6-5Al2-3

Zinnwaldita K2 (Fe,Li,Al)6 Si6-7Al2-1

Lepidolita K2 (Li,Al)5-6 Si6-5Al2-3

Miques  Tri-octaèdriques

Miques  di-octaèdriques

ClassificaciClassificacióó de les principals miques de les roques de les principals miques de les roques íígnies (Deer, gnies (Deer, 
Howie & Zusmann, 19Howie & Zusmann, 1980, 199280, 1992).).
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- Granats:

Silicats, amb simetria cúbica, de composicions variades però amb 
moltes caracterìstiques comunes. Obeeixen a la fòrmula general   
X3Y2 Si3O12

on X és un catió amb estat d'oxidació +2 (Mg, Fe, Mn, Ca) i Y és un 
catió amb estat d'oxidació +3 (Al, Fe, Cr). Tots aquests grups 
d'elements poden intercanviar-se entre ells en diferents proporcions.

����Granats alumínics:

- Pirop Mg3Al2 Si3O12 (en roques ultramàfiques)

- Almandí Fe3Al2 Si3O12 (en roques fèlsiques àcides)

- Espessartina Mn3Al2 Si3O12 (en roques fèlsiques àcides)

����Granats càlcics
-Grossularia Ca3Al2 Si3O12 (en roques metamòrfiques)

-Andradita Ca3Fe2 Si3O12 (en roques metamòrfiques)

-Uwarowita Ca3Cr2Si3O12 (en algunes ultramàfiques) 
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���� Zircó: ZrSiO4

Nesosilicat. Tetragonal (formes molt variades combinant prismes i 
piràmides). Normalment en petits cristalls (mineral accessori) inclosos 
en altres minerals. Fort relleu. Incolor i birrefringència elevada.

Isoestructural amb la xenotima (YPO4) amb la qual es pot confondre 
facilment.

Conté U i Th, motiu pel qual s’utilitza habitualment en datacions 
radiomètriques.
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- ESPINEL⋅⋅⋅⋅LES

Aquests òxids formen un grup de minerals molt freqüents com a 
components minoritaris de les roques ígnies. Són cúbics i, per tant, 
isòtrops. Els termes rics en Fe i Cr (magnetita, cromita) són opacs.
Formen mescles isomorfes entre diferents pols amb una fòrmula general:

(X+3)2O3 ⋅⋅⋅⋅ (Y+2)O    
on X = Al, Fe+3, Cr;  Y = Mg, Fe, Zn

-Espinel⋅⋅⋅⋅la: Al2O3 ⋅ MgO
-Pleonast: Al2O3 ⋅ (Mg,Fe)O
-Hercinita: Al2O3 ⋅ FeO (en roques metamòrfiques 

d'alt grau)

-Picotita: (Al,Cr)2O3 ⋅ (Mg,Fe)O    Generalment és 
marró intens i amb relleu 
molt fort en làmina prima; 
(freqüent en peridotites)

-Magnetita: Fe2O3 ⋅ FeO (en la majoria de roques 
ignies)

-Cromita: Cr2O3 ⋅ FeO   (en roques màfiques i 
ultramàfiques)

-Gahnita: Al2O3 ⋅ ZnO (en pegmatites)
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FOSFATS

- Apatita: 3CaO ⋅⋅⋅⋅ P2O5⋅⋅⋅⋅ H2O
Mineral present gairebé en totes les roques ígnies en petites 
proporcions. Generalment forma petits cristalls ben formats 
(prismàtics, hexagonals), inclosos en altres minerals, 
principalment màfics.

-Monazita: CeO2 ⋅⋅⋅⋅ P2O5

en cristalls molt petits i en proporció molt escassa en algunes 
roques plutòniques àcides (similar en aspecte al zircó).

-Xenotima: YO2 ⋅⋅⋅⋅ P2O5

(similar en tot a la monazita).
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Carbonats
- Calcita: CaCO3

- Dolomita: CaCO3 ⋅⋅⋅⋅ MgCO3

- Ankerita: CaCO3 ⋅⋅⋅⋅ (Mg,Fe)CO3

Aquests minerals són constituents majoritaris de les roques ígnies 
anomenades carbonatites. També es poden trobar com a productes 
d'alteració d'altres minerals de les roques ígnies. També són freqüents 
com minerals dipositats a baixes temperatures que ocupen els intersticis i 
vacuols de moltes roques volcàniques.

Sulfats
-Anhidrita:CaSO4 (en roques volcàniques riques en sofre).

Fluorurs
- Fluorita: CaF2 (en algunes roques plutòniques alcalines).

Sulfurs
- Troilita: FeS (només en meteorits)
- Pirrotina:Fe(x-1)Sx   (x>2) (freqüent en roques plutòniques 

màfiques)
- Pirita: FeS2 (pot estar en qualsevol roca ígnia)
- Calcopirita:FeCuS2 (en algunes roques plutòniques màfiques)
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-En la mineralogia de les roques ígnies es distingeixen 
dos grups de minerals en funció de la seva gènesi:

•••• MINERALS PRIMARIS:
Són els minerals que es formen en condicions 
magmàtiques. Durant la seva formació han coexistit amb 
una fase fosa.

•••• MINERALS SECUNDARIS:
Són minerals que es formen per reemplaçament dels 
minerals primaris per processos que tenen lloc a 
temperatures sub-magmàtiques. Aquests processos 
poden tenir lloc per l'activitat dels gasos calents o 
solucions hidrotermals durant el refredament progressiu 
dels cossos ignis. En aquest cas aquests processos 
s'anomenen deutèrics.

2.3.1.3.2.3.1.3.-- ClassificaciClassificacióó dels minerals de les dels minerals de les 
roques roques íígnies segons la seva ggnies segons la seva gèènesi i nesi i 
abundabundàància.ncia.
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-Segons l'abundància en que es troben en la roca els 
minerals primaris es distingeixen en

���� MINERALS ESSENCIALS:
són els que constitueixen el volum principal de la roca. 
Es troben en proporcions superiors a un 1%.

���� MINERALS ACCESSORIS:
són minerals que es troben en molt petites proporcions i 
sovint són de mida més petita que els minerals 
essencials. Sempre estan en proporcions inferiors a un 
1%, generalment en décimes o centéssimes per cent. 

2.3.1.3.2.3.1.3.-- ClassificaciClassificacióó dels minerals de les dels minerals de les 
roques roques íígnies segons la seva ggnies segons la seva gèènesi i nesi i 
abundabundàància.ncia.
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•• minerals primarisminerals primaris
(cristal.litzaci(cristal.litzacióó magmmagmààtica)tica)

»» minerals essencialsminerals essencials

»» minerals accessorisminerals accessoris

•• minerals secundarisminerals secundaris
(cristal.litzaci(cristal.litzacióó postpost--magmmagmààtica)tica)

Minerals de les roques Minerals de les roques íígniesgnies ::
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-EXEMPLES DE MINERALS ESSENCIALS:

Quars, feldspats, feldspatoids, miques, amfíbols piroxens 
(diòpsida, augita, augita egirínica, egirina, pigeonita, 
enstatita, bronzita, hiperstena, etc.), olivines.

-EXEMPLES DE MINERALS ACCESSORIS:
-Silicats: Zircó, allanita, granat, cordierita, turmalina.

-Fosfats: Apatita, monazita, xenotima, 
-Òxids: Magnetita, picotita, pleonast, ilmenita,
-Sulfurs: Pirrotina, Pirita.
-Fluorurs: Fluorita

-EXEMPLES DE MINERALS SECUNDARIS:
Albita, sericita, moscovita, clorites, epidotes), alguns 
amfíbols (tremolita, actinolita, "uralita", antofilita, etc.), 
serpentina, "iddingsita", zeolites, magnetita, hematites, 
goehtita, calcita. 

2.3.1.3.2.3.1.3.-- ClassificaciClassificacióó dels minerals de les dels minerals de les 
roques roques íígnies segons la seva ggnies segons la seva gèènesi i nesi i 
abundabundàància.ncia.
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-En els processos de transformacio de les roques ignies a 
temperatures sub-magmàtiques, amb la conseqüent 
formació de minerals secundaris sovint es fa referència a:

-SERICITITZACIÓ: transformació dels feldspats 
(principalment plagiòclasi) a sericita.

-SAUSSURITITZACIÓ: transformació de les 
plagiòclasis a un agregat de sericita i epidotes 
(clinozoisita, pistacita).

-URALITITZACIÓ: transformació dels piroxens 
d'una roca bàsica en amfíbols secundaris.

-ESPILITITZACIÓ: transformació de la mineralogia 
primària d'una roca volcànica basàltica en una associació
de més baixa temperatura (equivalent a les condicions de 
la facies dels esquistos verds). Mineralogia secundària 
principal: albita, clorita, epidota.

3.1.3.3.1.3.-- ClassificaciClassificacióó dels minerals de les roques dels minerals de les roques 
íígnies segons la seva ggnies segons la seva gèènesi i abundnesi i abundàància.ncia.
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Riolita porfírica bandada fluidalRiolita porfírica bandada fluidal

Gréixer (Bergadà)Gréixer (Bergadà)

2.3.2.

Classificacions 
modals de les roques 

ígnies.
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IC < 30 IC = 30-60 IC = 60-90 IC > 90

Leucocràtiques Mesocràtiques Melanocràtiques Hipermelàniques

Fèlsiques Intermèdies Màfiques Ultramàfiques

2.3.2.1. Classificació segons les proporcions 
entre fèlsics i màfics.
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� Les variacions composicionals entre les 
roques ígnies és gradual i no existeixen límits 
naturals entre elles.

� El número de tipus petrològics i les 
definicions dels límits entre ells és totalment 
artificial.

� Els noms i les definicions composicionals de 
les roques han aparegut al llarg de l'història de 
la Geologia i s'han anat afegint i adaptant en 
funció dels nous descobriments científics.

2.3.2.2. Variació de la composició mineralògica 
en les principals roques ígnies. 
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•• Percentatge de minerals en les principals roques Percentatge de minerals en les principals roques íígniesgnies

2.3.2.2. Variació de la composició mineralògica en les principals 
roques ígnies. 
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� La classificaciLa classificacióó de les roques es basa en les de les roques es basa en les 
proporcions de mineralsproporcions de minerals obtingudesobtingudes mitjanmitjanççant un ant un 
microscopi petrogrmicroscopi petrogrààfic. fic. 

��La classificaciLa classificacióó adoptada per la adoptada per la IUGS (International IUGS (International 
Union of Geological SciencesUnion of Geological Sciences) (Le Ma) (Le Maîître, 1989) tre, 1989) 
segueix essencialment la classificacisegueix essencialment la classificacióó proposada per proposada per 
Streckeisen, 1976Streckeisen, 1976, amb algunes modificacions , amb algunes modificacions 
posteriors.posteriors.

��Segons la seva texturaSegons la seva textura es distingeixen tres grups de es distingeixen tres grups de 
roques amb les mateixes composicions roques amb les mateixes composicions 
mineralògiques:mineralògiques:

•• a) Grup de les Roques Plutòniques.a) Grup de les Roques Plutòniques.

•• b) Grup de les Roques Hipabissals.b) Grup de les Roques Hipabissals.

•• c) Grup de les Roques Volcc) Grup de les Roques Volcààniques.niques.

2.3.2.- Classificacions 
modals de les roques 
ígnies. 

• 2.3.2.1. 
Classificació
segons les 
proporcions entre 
fèlsics i màfics. 

• 2.3.2.2. Variació
de la composició
mineralògica en 
les principals 
roques ígnies.

• 2.3.2.3. 
Classificació
mineralògica de 
les roques ígnies 
(proposada per la 
IUGS): 
Classificació de 
Streckeisen.

2.3.2.3. Classificació mineralògica de les 
roques ígnies (proposada per la IUGS):
Classificació de Streckeisen. 
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��Els VOLUMS TOTALS que ocupen les diferents Els VOLUMS TOTALS que ocupen les diferents 
especies minerals en una roca sespecies minerals en una roca sóón LA SUMA DELS n LA SUMA DELS 
VOLUMS de tots els grans de cada espVOLUMS de tots els grans de cada espèècie.cie.

��Si els grans tenen una Si els grans tenen una DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓ HOMOGHOMOGÈÈNIANIA
(isòtropa), (isòtropa), éés a dir es troben dispersos al atzar i no s a dir es troben dispersos al atzar i no 
agrupats en zones de morfologies particulars (per agrupats en zones de morfologies particulars (per 
exemple en capes), exemple en capes), EL VOLUM RELATIUEL VOLUM RELATIU que ocupen que ocupen 
en la roca en la roca ÉÉS PROPORCIONAL A LA SUPERFS PROPORCIONAL A LA SUPERFÍÍCIECIE que que 
determinen per interseccideterminen per interseccióó amb un pla qualsevol.amb un pla qualsevol.
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• 2.3.2.3.1. Determinació de les proporcions 
minerals (Proporcions modals. Comptador 
de punts).

••Això significa que Això significa que la superfla superfíície total corresponent a cada espcie total corresponent a cada espèècie cie 
mineral ocupada dins una mineral ocupada dins una ààrea representativa de la roca rea representativa de la roca éés equivalent al s equivalent al 
volum d'aquest mineral en la rocavolum d'aquest mineral en la roca..
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��En resum,En resum,

per tant, cper tant, cal : al : 

--1er).1er).-- definir la superfdefinir la superfíície de l'cie de l'ààrea representativa (S).rea representativa (S).

--2on).2on).-- determinar la superfdeterminar la superfíície total ocupada per cie total ocupada per 
cada cada mineral dins l'mineral dins l'ààrea representativa (Mrea representativa (Mi (i= 1...n)i (i= 1...n)).).

--3er).3er).-- establir el percentatge de la superfestablir el percentatge de la superfíície del cie del 
mineral respecte de l'mineral respecte de l'ààrea representativa:rea representativa:

%M%Mii =100=100 xx (M(Mii // S)S)

��Aquest percentatge representa la proporciAquest percentatge representa la proporcióó (en (en 
volum) del mineral en la roca.volum) del mineral en la roca.

• 2.3.2.3.1. Determinació acurada de les 
proporcions minerals (Proporcions modals. 
Comptador de punts).
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• Exemple de cExemple de cààlcul de superflcul de superfíícies ocupades per diferents minerals dins d'una cies ocupades per diferents minerals dins d'una ààrea de rea de 
referreferèència. El nncia. El núúmero de punts inclòs en totes les superfmero de punts inclòs en totes les superfíícies del mateix mineral cies del mateix mineral éés s 
proporcional al volum que ocupa dins de la roca.proporcional al volum que ocupa dins de la roca.
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� La classificaciLa classificacióó de Streckeisen es basa en la de Streckeisen es basa en la 
util.litzaciutil.litzacióó sistemsistemààtica de diagrames en el que tica de diagrames en el que 
es comparen cada cop les proporcions entre es comparen cada cop les proporcions entre 
TRES MINERALSTRES MINERALS..

�� Els lEls líímits composicionals entre les diferents mits composicionals entre les diferents 
roques es defineixen, doncs, geomroques es defineixen, doncs, geomèètricament en tricament en 
DIAGRAMES TRIANGULARSDIAGRAMES TRIANGULARS. . 
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Classificació de Streckeisen. 

114

 
 
 



�� LLes roques es roques FFÈÈLSIQUES, INTERMLSIQUES, INTERMÈÈDIES I MDIES I MÀÀFIQUESFIQUES tenen tenen 
en la seva composicien la seva composicióó quantitats significatives de quantitats significatives de 
plagiòclasis, feldspat potplagiòclasis, feldspat potààssic, quars o feldspatoidesssic, quars o feldspatoides (tenint (tenint 
en compte que el quars i els feldspatoides no poden en compte que el quars i els feldspatoides no poden 
coexistir en equilibri dins la mateixa roca). coexistir en equilibri dins la mateixa roca). 

��LLes roques es roques ULTRAMULTRAMÀÀFIQUESFIQUES estan constituestan constituïïdes totalment des totalment 
(o molt predominantment) per minerals m(o molt predominantment) per minerals mààfics (olivina, fics (olivina, 
piroxens, amfpiroxens, amfííbols, etc.).bols, etc.).

��Per aquesta raPer aquesta raóó, en la classificaci, en la classificacióó, se separen en primer , se separen en primer 
lloc:lloc:

--A) Les roques amb un contingut en mA) Les roques amb un contingut en mààfics fics < 90%< 90%
(f(fèèlsiques, intermlsiques, intermèèdies i mdies i mààfiques)fiques)

--B) Les roques amb un contingut en mB) Les roques amb un contingut en mààfics fics ≥≥ 90%90%
(ultram(ultramààfiques).fiques).

• 2.3.2.3.2. Criteris util.litzats en la Classificació
de Streckeisen. Capítol 2
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��Les roques amb un contingut en mLes roques amb un contingut en mààfics < 90%fics < 90%

(M<90) es classifiquen en un diagrama triangular (M<90) es classifiquen en un diagrama triangular 
on es comparen les proporcions entreon es comparen les proporcions entre::

-- Quars (Q)Quars (Q)

-- Feldspat alcalFeldspat alcalíí (A)(A)

-- PPlagiòclasi (P)lagiòclasi (P)

(diagrama QAP)(diagrama QAP)
o bo béé en un altre diagrama triangular en un altre diagrama triangular 
(normalment adherit per la base a l'anterior i en (normalment adherit per la base a l'anterior i en 
posiciposicióó invertida), si conteneninvertida), si contenen::

-- FFeldspatoideseldspatoides ((en comptes de quarsen comptes de quars))

(diagrama APF)(diagrama APF)

• 2.3.2.3.2. Criteris util.litzats en la Classificació
de Streckeisen. Capítol 2
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EOSC 221. Introduction to Petrology.University of British Columbia 

http://www.science.ubc.ca/~geol202/igneous/intru/genphan.html
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��Les representacions grLes representacions grààfiques de fiques de 
composicions de tres components es sol composicions de tres components es sol 
realitzar amb la utilitzacirealitzar amb la utilitzacióó dede

--DIAGRAMES TRIANGULARSDIAGRAMES TRIANGULARS, si b, si béé tambtambéé
éés possible fers possible fer--ho amb ho amb 

--DIAGRAMES RECTANGULARSDIAGRAMES RECTANGULARS..

��Per la representaciPer la representacióó de de mescles de nommescles de noméés s 
dos componentsdos components s'util.litza generalment un s'util.litza generalment un 
segmentsegment en els extrems del qual es troben els en els extrems del qual es troben els 
components purs.components purs.

Qualsevol composiciQualsevol composicióó formada per la mescla formada per la mescla 
entre aquests dos components es representa entre aquests dos components es representa 
grgrààficament per ficament per UN PUNTUN PUNT situat sobre el situat sobre el 
segmentsegment..
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2.3.2.3. Classificació
mineralògica de les 
roques ígnies 
(proposada per la 
IUGS): Classificació de 
Streckeisen

•2.3. 2.3.3. 
Representacions 
composicionals 
en diagrames 
triangulars. 

Capítol 2.

•• Per exemple si tenim dues substPer exemple si tenim dues substààncies de composicions A i B, respectivament, les ncies de composicions A i B, respectivament, les 
mescles entre elles es poden representar com un punt N situat somescles entre elles es poden representar com un punt N situat sobre el segment AB. bre el segment AB. 
Aquest punt ens defineix dos nous segments AN =x  i NB = y, la lAquest punt ens defineix dos nous segments AN =x  i NB = y, la longitut dels quals ongitut dels quals 
respecte a la longitud total del segment srespecte a la longitud total del segment sóón proporcionals als continguts de A i de B. De n proporcionals als continguts de A i de B. De 

manera que:manera que: %A = 100%A = 100··y/ (x+yy/ (x+y));  ;  %B = 100%B = 100··x/ (x+y)x/ (x+y)
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��--Si tenim Si tenim tres componentstres components les mescles entre les mescles entre 
ells es poden representar ells es poden representar grgrààficamentficament, de , de 
manera similarmanera similar a les mescles de dos a les mescles de dos 
componentscomponents, afegint una nova dimensi, afegint una nova dimensióó i i 
definint definint una superficieuna superficie..

�� Això es fa generalment utilitzantAixò es fa generalment utilitzant::

��SUPERFICIES QUADRANGULARSSUPERFICIES QUADRANGULARS oo

��TRIANGULARSTRIANGULARS..
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��Un punt important a destacar en aquest Un punt important a destacar en aquest 
diagrama diagrama éés que s que l'eix de les "X" ens indica les l'eix de les "X" ens indica les 
proporcions relatives entre els dos components proporcions relatives entre els dos components 
A i BA i B::

�� %%B = B = 100100 xx %%BB0 0 / (/ (%%AA00 + + %%BB00))

B = B = 100100 BB0 0 / (A/ (A00 + B+ B00))
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��En el cas concret de la classificaciEn el cas concret de la classificacióó modal de les modal de les 
roques roques íígnies (amb gnies (amb M M ≥≥≥≥≥≥≥≥9090) en l'eix de les "X" es ) en l'eix de les "X" es 
representen els feldspats, de manera que:representen els feldspats, de manera que:

-- A = Feldspats alcalinsA = Feldspats alcalins (feldspats pot(feldspats potààssics, ssics, 
feldspats sfeldspats sóódicodico--potpotààssics i albita amb An<5).ssics i albita amb An<5).

-- B B = = PlagiòclasisPlagiòclasis (An (An ≥≥≥≥≥≥≥≥ 5).5).

��Per tant, el %B es transforma en el % relatiu de Per tant, el %B es transforma en el % relatiu de 
plagiòclasi respecte del total dels feldspats, el qualplagiòclasi respecte del total dels feldspats, el qual

s'anomena  s'anomena  ""ÍÍNDEX FELDSPNDEX FELDSPÀÀTIC" TIC" ("("IFIF").").

��AixAixíí doncs,   doncs,   IF = 100 x PIF = 100 x P00 / (A/ (A00 + P+ P00))

�� On On AA00 = % de feldspat alcal= % de feldspat alcalíí respecte al % total de respecte al % total de 
components de la roca,components de la roca,

�� i  B =i  B = PP00 = % de plagiòclasi respecte al % total de = % de plagiòclasi respecte al % total de 
components de la roca.components de la roca.

• 2.3.2.3.3. Representacions composicionals en 
diagrames triangulars.Capítol 2
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��La forma mLa forma méés freqs freqüüent de representar mescles ent de representar mescles 
minerals de tres components minerals de tres components éés mitjans mitjanççant els ant els 
diagrames triangulars.diagrames triangulars.

��En aquest cas s'ha de cumplir necessariament la En aquest cas s'ha de cumplir necessariament la 
condicicondicióó A+B+C=100 de manera que:A+B+C=100 de manera que:

A  =  100 x AA  =  100 x A00 / (A/ (A00 + B+ B00 + C+ C00))

B  =  100 x BB  =  100 x B00 / (A/ (A00 + B+ B00 + C+ C00))

C  =  100 x CC  =  100 x C00 / (A/ (A00 + B+ B00 + C+ C00))

��Ens podem imaginar fEns podem imaginar fààcilment la construccicilment la construccióó d'un d'un 
diagrama triangular a partir d'un diagrama diagrama triangular a partir d'un diagrama 
rectangular de tres components simplement per la rectangular de tres components simplement per la 
uniunióó dels dos extrems superiors (punts "100% de C") dels dos extrems superiors (punts "100% de C") 
dels segments de les ordenades que parteixen dels dels segments de les ordenades que parteixen dels 
punts A i B. punts A i B. 
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Diagrama de Diagrama de StreckeisenStreckeisen: : Construcció del diagrama Construcció del diagrama 
triangular QAP a partir de l’equivalent rectangulartriangular QAP a partir de l’equivalent rectangular
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�I) La representació de mostres de tres components
en diagrames triangulars es fa habitualment utilitzant 
un sistema de coordenades triangular.

�El reticle es construeix fent tres conjunts de rectes, 
paral.leles als tres costats del triangle. L'origen de 
cada conjunt es troba en el costat oposat al vértex 
del component que es mesura.

� Per tant, cada punt del triangle representa una 
composició en base als tres components situats en 
els vértex del triangle. Cadascún d'aquests punts es 
troba en la intersecció de tres rectes que indiquen el 
percentatge del component corresponent. 
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Composició 1: A=0%; B=60%; C=40%.- Composició 2: A=60%; B=0%; 
C=40%.- Composició 3: A=40%; B=50%; C=10%.- Composició 4: A=70%; 
B=20%; C=10%.- Composició 5: A=30%; B=20%; C=50%. (Frye, 1974)
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�NOTA IMPORTANT: Donat que els valors es donen 
en percentatges és geomètricament necessari que la 
suma dels tres sigui igual a 100.

�Això significa que:
a) Abans de representar una mostra formada per 

diversos components en un diagrama triangular cal 
recalcular els valors originals (A0,B0,C0) de manera 
que la seva suma sigui el 100%:

A = 100 x A0 / (A0+ B0+ C0)
B = 100 x B0 / (A0+ B0+ C0)

C = 100 x C0 / (A0+ B0+ C0)
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�b) Degut a que les tres coordenades sempre sumen 
100 resulta que nomes dues de les tres variables són 
independents (la tercera és la diferència fins a 100 de 
la suma de les altres dues):

x= 100-(y+z)
y= 100-(x+z)
z= 100-(x+y)

� c) Aquest fet ens indica que en realitat la 
representació en el diagrama triangular que estem 
describint és una representació de només dues 
variables independents i, per tant, es pot simplificar 
en un diagrama XY amb eixos no ortogonals. 
�Ja que, en un triangle equilàter l'angle dels costats 
són de 60º els valors de les coordenades XY 
resultants en un diagrama ortogonal són:

x = %C + 0.5 %A
y = %A

• 2.3.2.3.5. Representació de mostres de tres 
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�II) Una manera alternativa i d'ús molt general per obtenir 
els percentatges dels diferents components (és a dir de les 
seves coordenades) és mesurant les longituts dels 
segments de la recta que passa pel punt (corresponent a la 
composició) i pel vértex corresponent al component que es 
vol determinar. 
�Exemple:

�Considerem la composició 4 del diagrama anterior. 
Dibuixem una recta que passi pel vértex A i pel punt 4, i 
allarguem-la fins al costat oposat del triangle. Obtindrem 
dos segments “ m " i “ n ".

�-El % del component A serà:

%A = 100x m /(m+n)

�-El % del component B serà:

%B = 100x p / (p+q)

�- El % del component C serà: 100 - (%A+%B)
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�- Les línies radials a partir d'el vértex d'un component 
permeten, a més, conéixer les relacions o proporcions 
relatives entre els altres dos components del sistema. 

�Exemple: La recta que parteix de "A" i passa per la 
composició 4 intersecta el costat BC del triangle i el 
divideix en els segments b i c. Aquests segments 
representen les proporcions relatives del components B i C 
respectivament de la composició 4:

%B = 100x B0 / (B0+C0) = 100x b / (b+c)
%C = 100x C0 / (B0+C0) = 100x c / (b+c)

�D'altra banda aquestes proporcions es poden mesurar 
sobre qualsevol paral.lela al costat BC ja que

b b' b'' b'''

 =  =  =  =  k
c c' c'' c'''
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