
Ołówek a geologia  

Trochę patetyczny tytuł. Przecież jak wygląda ołówek wie każdy – drewniany,
plastikowy automatyczny czy elegancki metalowy - to tylko forma. Treść jest
taka sama. Ma pisać lub rysować i o co tu robić szum. A jednak może warto
spojrzeć na „zwykły” ołówek w nieco inny sposób.  Żeby mógł spełniać swoją
rolę  musi  mieć  możliwość
pozostawiania  śladu na papierze.  Do
tego  służy  miękki,  srebrzysto-czarny
rdzeń – pręcik, opakowany w drewno
lub  inny  materiał,  który  podczas
pisania  ściera  się  i  zostawia  ślad na
różnych powierzchniach (Ryc. 1). 
I  tu  docieramy  do  geologii.  Polska
nazwa „ołówek”  pochodzi  bowiem od
pierwiastka ołowiu, z którego (czasem
w  stopie  z  cyną)  już  w  starożytnym
Egipcie formowano sztyfty służące do
pisania. Natomiast  nazwa  najważniej-               Ryc.1. Klasyczny ołówek
szej części współczesnego ołówka nie-            
przypadkowo jest identyczna  z  nazwą minerału „grafitu”,  mającego rodowód
w grece (graphein = pisać). Ten ostatni, po odkryciu w Anglii w XVI wieku złóż
czystego grafitu, zastąpił bowiem ołów.
 
Grafit jest minerałem zbudowanym w całości z atomów węgla. Jest jedną z
odmian allotropowych węgla, to znaczy różniącą się od pozostałych odmian
właściwościami fizycznymi i  chemicznymi z powodu innej liczby atomów w
cząsteczce i ich innego, wzajemnego ułożenia w przestrzeni.
Najczęściej  spotykaną  odmianą są  węgle,  a  zwłaszcza  kamienne.  Należy
jednak zwrócić uwagę, że węgle jako skały nie są zbudowane z minerałów -

kryształów. Są skałami osadowymi, które (w
ogromnym  uproszczeniu)  powstały  z
nagromadzonej  materii  organicznej  (bogatej
w pierwiastek węgiel), która pod pokrywą iłów
i  piasków  rozłożyła  się  bez  dostępu
powietrza.  Są  zatem  substancjami
organicznymi,  które  na  skutek  uwęglenia
roślin,  zawierają  nawet  do  90%  czystego
pierwiastka węgla (C).

Węgiel może występować w naturze równiaż
w formie krystalicznej, na przykład  w postaci

  Ryc.2. Skala twardości minerłów     diamentu. Jest to niezwykły minerał, uznawa-
            -  skala Mohsa                     ny za  najtwardszą  naturalną  substancję  na
                                                    Ziemi.   



Swoją  twardość  (10  w  skali  Mohsa -  patrz  Ryc. 2)  zawdzięcza bardzo
gęstemu upakowaniu atomów, które w przestrzeni tworzą trójwymiarową sieć
(Ryc.  3).  Każdy  z
atomów powiązany jest
siłami  wiązań
atomowych z czterema
innymi, położonymi tak
blisko   siebie, że   ich
chmury     elektronowe
przenikają  się.  To
dodatkowo wzmacnia i
tak  bardzo  silne
wzajemne  oddziaływa-
nie    atomów   i   budo-         Ryc.3. Diament: a) schemat struktury, b) krzyształ  
wanych      przez     nie                     
cząsteczek.  Za  powstanie  takiej struktury  odpowiadają  bardzo  wysokie
temperatury  (ponad  1000   0C)  oraz  ogromne  ciśnienia,  jakie  panują
kilkadziesiąt  kilometrów  pod  powierzchnią  Ziemi,  gdzie  w  obrębie  skał
magmowych  krystalizują  diamenty.  Co  ciekawe  diamenty,  mimo  że
chemicznie są węglami wcale nie są czarne.               
                     
I  wreszcie  docieramy  do  grafitu.  Srebrzysto-czarnego  minerału  o  tłustym
połysku (Ryc. 4). Co ciekawe, grafit pod względem twardości jest całkowitym
przeciwieństwem diamentu – jego twardość w skali Mohsa (Ryc. 2) wynosi
zaledwie  ok. 1,  co  oznacza,   że  jest   jednym
z najbardziej  miękkich  minerałów. Zawdzięcza
to swojej budowie wewnętrznej, całkowicie innej
niż w przypadku diamentu.

Budujące  go  atomy
węgla  ułożone są
bowiem w warstwy.  
W poszczególnych war-
stwach  atomy są  dość
blisko  siebie,  ale   bez                                     
porównania    dalej   niż                 Ryc.4. Grafit
w  diamencie,  a   każdy
z  nich połączony jest tylko z trzema innymi i to tylko
w jednej płaszczyźnie (Ryc. 5). W ten sposób tworzą
płaską  sieć  podobną  do  plastra  miodu  (układ
heksagonalny).  Kryształ  grafitu  jest  zatem  stosem
takich  warstw,  każdej  o  grubości  jednego  atomu,
które z racji na znaczną, wzajemną odległośc nie  są

Ryc.5. Grafit: a) schemat     ze sobą silnie powiązane. Przez  to  grafit   wykazuje
  struktury, b) krzyształ        naturalną predyspozycję do łupliwości czyli zdolności
                                       do  dzielenia  się  wzdłuż   równoległych  płaszczyzn.
                                              To  sprawia,   że   jeśli  potrzemy  grafitem  o  papier



   
to siła tarcia między tymi substancjami będzie o wiele większa od siły wiązań
międzycząsteczkowych i kolejne warstwy grafitu będą odrywane i przyczepią
się do papieru zostawiając ślad w postaci linii. 
 
Grafit  nie  jest  w  przyrodzie  minerałem  spotykanym  powszechnie.  Jego
specyficzna budowa i miejsca występowania wskazują, że musi powstawać w
wyjątkowych  warunkach.  Grafit  jest  bowiem  minerałem  występującym  w
skałach metamorficznych, to znaczy powstałych na skutek przemiany innych
skał  pod  wpływem  wysokiej  temperatury  i  ciśnienia.  W  jego  przypadku
musiały  to  być  zawierające  węgiel  skały  osadowe,  które  znalazły  się  w
bezpośredniej  bliskości  intruzji  magmowej.  Napierająca  pod  ogromnym
ciśnieniem,  roztopiona  magma przekształciła  skały,  w  które  się  wdzierała,
zmieniając ich pierwotną strukturę. Tak dzieje się na przykład z piaskowcami,
które w strefie kontaktu z intruzjią zmieniają się w, kwarcyty, a wapienie w
marmury. Jeśli jednak intruzja znalazła się w pobliżu złoża (pokłady) węgla
kamiennego  lub  skał  ilastych
zawierających  dużo  substancji  węglistej
(łupki), to w strefie do  kilkunastu metrów
od  kontaktu  węgiel  zmienił  się  w  grafit,
a  łupki  ilaste  w  łupki  grafitowe.
Krystalizujący podczas obniżania  tempe-
ratury  grafit,  pod  wpływem  ukierun-
kowanego nacisku uzyskał  formę płytek.
Piękne,  duże  kryształy  grafitu  nie  są
często  spotykane.  Na  ogół  tworzy  on
skupienia drobnych łuseczek lub blaszek.
Naturalne złoża grafitu występują zatem w
pobliżu  wielkich  intruzji  magmowych.
Największe  są  znane  z  Sri  Lanki  i
Madagaskaru  (Ryc. 6),  a  także  USA,            Ryc. 6. Lokalizacja największych
Kanady,  Meksyku i Rosji (Syberia).                             złóż grafitu na Świecie    

W  Polsce   grafit   występuje  w  postaci
łupków   grafitowych   w   okolicach
Stronia  Śląskiego,  a  także  cienkich
wkładek  obrębie  skał  metamorficznych
na  Przedgórzu  Sudeckim  m.in.  koło
Strzelina, Głuchołazów czy Wałbrzycha
(Ryc. 7).

Ryc. 7. Lokalizacja największych złóż grafitu  
            w Polsce
         



Wróćmy zatem do tytułowego ołówka, od którego rozpoczęła się ta historia.
Pracujący w terenie  geolodzy nie  wyobrażają  sobie  wyjścia  do pracy bez
niego. Trzeba przecież w jakiś sposób zanotować swoje obserwacje. Do tego
służy  notatnik  terenowy,  w
którym  piszą  i  rysują.  Ale
dlaczego  ołówkiem,  a  nie
długopisem  albo  eleganckim
piórem?  W  terenie  pracuje  się
bowiem przy różnej pogodzie i w
różnych  mało  gościnnych
miejscach.  Notatnik  często  ma
różne „przygody” – zamoknie na
deszczu, wpadnie do kałuży czy
potoku.  I  cała,  zanotowana
praca przepadnie.  Otóż nie,  bo
notatki  sporządzone  ołówkiem,
po wysuszeniu  kartek  są  nadal        Ryc. 8. Notatnik terenowy po 35 latach 
możliwe do  odczytania (Ryc. 8).           . 
A dodatkowo,  jeśli  się  pomylimy,  to  bez  problemów  słowo,  czy  fragment
rysunku możemy zetrzeć i poprawić.

Niestety  rdzenie  współczesnych  ołówków,  z  racji  na  ogromne
zapotrzebowanie,  nie  są  już  wytwarzane  z  naturalnego  grafitu.  Są
produkowane  przemysłowo  z  mieszaniny  sproszkowanego  antracytu
(odmiany węgal kamiennego) oraz kaolinu i wody. Po uformowaniu w pręty o
odpowiedniej grubości praży się je w temperaturze 12000 C, a później tnie na
kawałki i oprawia.  Ale nie ma to dla mnie większego znaczenia i nadal lubię
ołówki. Może nie tylko ja. 
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