
INTRODUCERE

În domeniul larg al geoştiinţelor, mineralogia şi petrologia au un rol
esenţial în cunoaşterea mediului geologic, prin aceasta înţelegându-se
ansamblul globului terestru. Prin contactul direct pe care omul îl are cu
scoarţa terestră, cele două geoştiinţe s-au dezvoltat prin studiul compoziţiei
acesteia. Pe măsura dezvoltării ştiinţei, în general, mineralogia şi petrologia
şi-au extins domeniul de cercetare la zone din ce în ce mai profunde ale
globului terestru. Înţelegerea mecanismelor de formare a mineralelor şi
rocilor presupune un efort al cunoaşterii destul de dificil, dată fiind
complexitatea fenomenelor şi proceselor, care au loc în interiorul şi la
suprafaţa globului terestru.

Pentru a explica structura şi compoziţia, geneza şi evoluţia
Pământului în cei 4.5 miliarde ani, Geologia, ca ştiinţă a intrat în conexiuni
şi cu alte ştiinţe, cum ar fi: chimia, fizica, biologia, geofizica, astronomia,
matematica (fără a considera că lista acestora este epuizată). Aceste
conexiuni au determinat apariţia unor discipline de graniţă de genul
geochimiei, biogeochimiei sau discipline noi cum ar fi: fizica cristalului,
radiomineralogia.

Într-o primă fază, omul sesizează forma poliedrică a mineralelor şi
simetria lor, acestea devenind domeniul de studiu al cristalografiei
geometrice. Mai târziu, odată cu studiul microscopic al acestora
(mineralogie microscopică) sau, şi mai târziu, prin studiul difracţiei razelor
Röntgen (cristalografie fizică), se constată că mineralele au reţea reticulară
periodică şi ordonată, care respectă legile de simetrie geometrică. Astfel, la
nivel “micro”, mineralele au o reţea reticulară; atomii şi grupurile
moleculare au o dispoziţie ordonată, formând un sistem al cărui echilibru
este dat de forţele de coeziune masică (interatomice, van der Waals,
intermoleculare, electrostatice, magnetohidrodinamice etc.).

Chimia contribuie într-o măsură importantă la cunoaşterea
compoziţiei în elemente chimice, a mineralelor, a modului de asociere a
anionilor si cationilor, precum şi a structurii masei moleculare.

Corelaţia dintre compoziţia chimică şi structura chimică a
mineralelor constituie obiectul de studiu al cristalochimiei, prin care se
stabileşte distribuţia spaţială a atomilor, anionilor şi cationilor în reţeaua
ordonată cristalină.
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În timp, metodele de studiu ale mineralelor s-au diversificat; mai ales
prin metodele fizicii, cum sunt analiza propagării undelor electromagnetice
în spectrul luminii albe sau la valori ale lungimii de undă mai mici (radiaţii
Röntgen), a fost posibilă cunoaşterea structurii “intime”, reticulare, a
materiei cristaline.

Însă realizările cele mai fascinante au pornit de la observaţia că, sub
impulsul unei anumite energii exterioare, sistemele cristaline o transformă
într-un alt tip de energie, iar, în anumite cazuri, chiar o amplifică.

O altă realizare a fizicii este studiul plasmei, care, aşa cum afirma
Lieberman, reprezintă cea de-a patra stare de reprezentare a materiei în
Univers, ea fiind concentrată în corpurile stelare. De altfel, s-a emis ideea că
omenirea stă pe un miez de plasmă, concentrată în nucleul intern al
Pământului, iar acesta pluteşte într-un univers de plasmă.

Aceste descoperiri ale fizicii ne fac să înţelegem mecanismul de
funcţionare a Pământului şi modul de organizare a materiei în interiorul
său. Pe de altă parte, se creează premisele înţelegerii formării magmelor,
care stau la originea genezei rocilor endogene, şi, de ce nu, al creerii
condiţiilor de viaţă pe Pământ.

Mineralogia, ca ştiinţă, se ocupă cu studiul compoziţiei şi structurii
mineralelor, a genezei acestora, acoperind un spectru larg al cercetării
fundamentale.

Mineralogia a apărut şi s-a dezvoltat prin studiul mineralelor, situate
în partea superficială a scoarţei terestre, chiar dacă locul de formare a fost
mai profund. Prin procese tectonice complexe şi de eroziune, rocile au fost
aduse în condiţii de observare directă. În acest fel, pot fi reconstituite
fenomene şi procese în diverse etape de evoluţie a scoarţei terestre.
Observaţia directă în prezent poate fi extinsă până la adâncimi de 15-20 km,
ceea ce reprezintă un procent de sub 50% din grosimea scoarţei terestre în
domeniul continental. Mineralele sunt rareori prezente izolat, ele formând,
de regulă, asociaţii în diferite proporţii, de unde şi varietatea rocilor ce
compun scoarţa terestră. Prin urmare, asociaţiile de minerale formează
rocile, acestea constituind obiectul de studiu al petrografiei (descrierea
rocilor) sau petrologiei (ştiinţa rocilor).

Determinarea condiţiilor de formare a mineralelor şi rocilor a
constituit şi constituie un domeniu dificil, dată fiind multitudinea factorilor
care condiţionează structura intimă a globului terestru, precum şi a celor
care condiţionează evoluţia scoarţei terestre.

Aşa cum se arată mai sus, determinarea acestor condiţii s-a făcut
numai în partea superficială a scoarţei terestre, iar dacă aceleaşi adâncimi
ar fi raportat la raza Pământului, ar reprezenta numai 0.2 – 0.3 % din
aceasta. Extinderea studiului lumii minerale în adâncime devine o
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necesitate teoretică şi practică. Rezultatele obţinute prin studiul cristalelor,
în diferite condiţii fizice, au creat şi creează noi perspective privind
înţelegerea structurii globului, a mecanismelor ce determină evoluţia sa. Pe
de altă parte, ar putea fi utilizate noi forme de energie, inepuizabile si
nepoluante, cum ar fi energia termică, sau transformarea şi amplificarea
unor forme de energie în mediul cristalin.

Lucrarea de faţă îşi propune abordarea principalelor probleme care
concură la cunoaşterea mineralelor şi rocilor, elemente esenţiale în
descrierea structurii scoarţei terestre, a evoluţiei ei şi a globului terestru, în
general.

Aceasta este structurată pe mai multe capitole ce constituie cele două
parţi ale lucrării: cristalografie-mineralogie (1) şi petrografie (2).


