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Các dạng biến chất
Phan Trường Thị. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN).

Giới thiệu

Tùy thuộc vào vai trò và số  lượng yếu tố  biến chất 
tham gia trong một hoạt động biến chất mà phân loại 
các dạng biến chât khác nhau. Phân biệt các dạng: 
biến chất nhiệt, biên châ't nhiệt động, biến châ't trao 
đối, biên chất động lực, v.v... Dựa vào quy mô tác 
dụng của các yếu tố  biến châ't, phân biệt biến chất khu 
vực, biến chât địa phương. Dựa vào lộ trình biến chât 
theo sự  biến thiên của áp suât (P) và nhiệt độ, phân 
biệt biến chất tiến triển, biến châ't lùi. Dựa vào lịch sử  
phát triên của các hoạt động biến chât, phân biệt biến 
chất đơn, biến châ't chổng lặp (đa biến chất).

Các đá biến chất nhiệt

Thường là biến châ't tiếp xúc vây quanh các khối 
đá magma xâm nhập.

Các đá biến chất động lực

Với sự ưu th ế  của áp suất nén kéo dọc theo các 
mặt dịch trượt kiến tạo. Trong trường hợp biến chất 
do thiên thạch va đập cũng tạo nên áp lực lớn kèm  
theo nâng cao nhiệt độ đến nóng chảy ngay trên bể 
mặt Trái Đâ't.

Các đá biến chất nhiệt động

Khi các lớp đá bị nhấn chìm trong các phẩn sâu 
của vỏ Trái Đất sê bị biến chất nhiệt động. Tùy thuộc 
phương thức nhấn và chìm, tỷ lệ giữa p và T thay 
đổi râ't khác nhau: p & T cùng nâng cao trong các địa 
máng, vực sâu. p cao T thâp trong các đới hút chìm, 
p thấp, T cao trong các cung đảo, v.v...

Các đá biến chất trao đổi không đẳng hoá

Dạng biến chât này xảy ra tại tiếp xúc giữa khôi 
magma xâm nhập và đá vây quanh. Các quá trình 
khí hoá, nhiệt dịch từ các khối xâm nhập m agma tạo 
nên các đá biến chất có thành phần hóa học và 
khoáng vật khác hẳn so với đá nguyên thủy. Trong 
dạng biến châ't này thê hiện rõ nét vai trò của các 
chất lưu.

Hoạt động siêu biến chất

Là một dạng của biến chât nhiệt động kết hợp với 
quá trình trao đổi biến châ't đi trước tạo nhửng 
không gian có thành phẩn eutecti của magma granit 
(pegmatit), tiếp theo biến chất nhiệt động làm nóng  
chày những bộ phận eutecti đó. Sản phấm biến chất 
bao gồm  cà nhừng thê pegm atit magma nằm giữa  
các đá biến chât, thường là đá biến chất cao.

Biến chất chôn vùi

Xảy ra trong các lớp đá trầm tích hay phun trào 
nằm ở phần đáy sâu của các bổn trầm tích dày, sâu, ờ 
đ ó các đá nam  trên ép nén các đá nằm  dưới với sự  
nâng cao nhiệt độ không đáng kể. Trong các bổn trầm 
tích Kainozoi (Tân sinh) chứa dầu khí có thê quan sát 
được những khoáng vật biến châ't nhiệt độ thâp xuât 
hiện bên cạnh những khoáng vật trầm tích thông  
thường. N ếu  có vật chất hừu cơ, độ vitrinit nâng cao, 
dầu chuyên thành khí. Biến chât chôn vù i là khâu 
chuyển tiếp giữa các quá trình tạo đá (diagenes) trong 
các đá trầm tích và hoạt động biến châ't.

Migmatit và granit hóa

Trong quá trình granit hoá của các đá biến  châ't 
trong vỏ  Trái Đất thông qua quá trình nóng chảy tạo 
d u n g  th ể m agm a granit có m ột giai đoạn trung gian  
giữa n ón g  chảy toàn phẩn và nóng chảy cục bộ. Sản 
phẩm  của nó là đá m igm atit, ở  đ ó  ta có thê thây m ột 
bộ phận đã trả thành đá m agm a có thành phần  
granit (pegm atit -  đá màu trắng thành phần chủ yếu  
là thạch anh + íelspat) tạo nên nhừng dải sáng m àu  
dày từ vài milimct đến hàng chục milimct -  ncosom. 
Đá biến chât là gn eis hay đá phiến chưa bị nóng chảy  
vân  g iữ  n guyên  thành phần ban đầu có m àu sâm  
hơn (paleosom ); toàn cảnh là đá hỗn hợp gồm  những  
dải m àu trắng xen kẽ những dải màu sẫm  hon. Các 
dải m àu trắng tạo nên vân m ây uốn lượn trên nền 
sẫm  m àu râ't đặc trưng cho đá m igm atit.

Paleosom

N ền đá biến chất thông thường là đá gneis có 
thành phần thạch anh + felspat + mica + granat + 
silimanit, chúng thuộc tô hợp cộng sinh khoáng vật 
của tướng biến chât am phibolit. Đôi khi là đá 
am phibolit (plagioclas + hom blend) cũng là paleosom .

Neosom

Dải đá m àu trắng, sáng m àu hơn paleosom , 
thành phần chi có thạch anh + íelspat, ứng với tỷ lệ 
"eutecti", nghĩa là tỷ lệ khoảng 25% thạch anh và 
75% íelspat, khi n ung nhiệt độ cao bị n óng chảy  
trước hết.

Hình thái migmatit

Đ ược định hình bởi dạng các vân m ây neosom , 
phân biệt m igm atit son g  song, m igm atit vi uốn  nếp, 
m igm atit gợn m ây, v.v...
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Khoáng vật biến chất
Phan Trường Thị. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN).

Giới thiệu

Một số  khoáng vật biến chất cũng gặp trong các 
đá m agma và đã được m ô tả trong các đá magma. 
N goài ra các đá biến chât chứa m ột số  khoáng vật chi 
đặc trung cho sản phấm  của hoạt động biến chât, 
thành phẩn hóa học của chúng thay đổi theo điểu  
kiện p - T và thành phần nguyên thủy của đá bị biến  
chất. N ghiên cứu khoáng vật biến chât không những  
dưới dạng các tô hợp cộng sinh mà còn phân tích 
thành phẩn hóa học của chúng, quan trọng nhât là 
các khoáng vật thuộc những dung dịch cứng có đặc 
tính thay thế đổng hình giửa các nguyên tố  hóa học 
tạo khoáng. Định lượng các tỷ số  nguyên tố  thay thế  
đổng hình trong tùng khoáng vật và đối sánh trong 
từng cặp khoáng vật cộng sinh sẽ thu được nhửng  
thông tin chính xác vê' các điều kiện biến chât trong 
vỏ Trái Đất.

Bảng SỐ 1 trình bày những khoáng vật biến chất 
so sánh với độ phô biến trong đá magma.

Các khoáng vật biến chất đặc trưng không tạo 
dung dịch cứng

Nhóm AI2SÌO5

Ba biến thê của AI2S1O5 là silimanit, kyanit và 
andalusit rât đặc trưng cho các đá biến chất. Trên biếu 
đổ kết tinh mỗi một biến thê nằm trong m ôt trường 
p - T rất khác nhau [H .l]. Điểm vô biến của 3 biến thể 
đó được xác định bằng tính toán nhiệt động học và 
thực nghiệm (T = 500+/-50°C và p = 4 +/- 0,5 kbar). 
Câu trúc tinh thê của chúng rất khác nhau -  kyanit 
thuộc hệ tinh thể ba nghiêng, còn hai biến thể kia -  
hệ trực thoi; do đó đặc điếm  quang học cũng khác 
nhau. Chúng là sản phấm biến chât của các đá sét, 
giàu Al.

Các biến thể của thạch anh (S i02)

Stishovit, coesit, thạch anh oc, thạch anh p, 
crystobalit, tridymit [H.2].

Bảng 1. Các khoáng vật đặc trưng cho đá biến chất.

Trong đá magma
Trong đá 
biến chất

Lưu ỷ

Olivin
(Olivin) - íosterit*, 
íayalit*, monticelit

* Trong đá biến
chất thường

gặp riêng ít khi 
tạo nên dung

dịch cứng.

Pyroxen 
(augỉt, 

hedenbergit, 
hypersthen và các 

pyroxen kiềm)

Diopxit, 
hypersthen*, 

omphacit, Jadeit* 
saphirin, 

vvollastonit

* Gặp trong cả 2
* Rất đặc trưng

cho đá biến
chất.

Amphibol 
hornblend* và các 

amphibol kiềm

Tremolit, actinolit, 
gedrit, antophylit, 

cumingtonit 

glaucophan

" Rá* đặc trưng 
cho đá biến 

chất.

Mica
Mica và các dạng 
đặc biệt: sericit, 

íelgit*

* Rất đặc trung
cho biến chất.

Felspat (plagioclas 
& íelspat kali) 

íelspatoid 
(leucit, nephelin..)

A lb it\  
nephelin đôi khi 

gặp trong đá trao 
đổi biến chất

* Albit thuần Na
chỉ đặc trưng
cho biến chất.

Silimanit, kyanit, 
andalusit

staurolit, chloritoid 
cordierit

Nhóm granat




