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Streszczenie
Przeprowadzono datowania za pomoc¹ metody trakowej i helowej dla apatytów z utworów
karboñskich w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym w celu okreœlenia ram czasowych procesów
uwêglenia. Pomierzone centralne wieki trakowe apatytów mieszcz¹ siê w przedziale od 259±11
(póŸny perm) do 103±6 milionów lat (wczesna kreda), a œrednia d³ugoœæ traków waha siê od 11,7±0,2
do 13,7±0,1 µm. Wszystkie wieki trakowe s¹ m³odsze od wieku stratygraficznego analizowanych
próbek, wskazuj¹c znaczne zaawansowanie procesów diagenetycznych. Próbki z zachodniej i œrodkowej czêœci GZW maj¹ wieki trakowe od póŸnego permu do œrodkowego/póŸnego triasu (259±11 do
214±10 mln lat). Jednomodalne rozk³ady d³ugoœci traków i ich œrednie wartoœci wskazuj¹ na pojedyncze, wzglêdnie szybkie zdarzenie postwaryscyjskiego wych³adzania do temperatury poni¿ej 60°C,
co jest zgodne ze znaczn¹ erozj¹ postinwersyjn¹ utworów górnokarboñskich po fazie asturyjskiej.
W pozosta³ej czêœci mezozoiku nastêpowa³o wolniejsze wych³adzanie. Próbki ze wschodniej i NE
czêœci GZW maj¹ wieki trakowe od póŸnego triasu do wczesnej kredy (210±10 do 103±6 milionów
lat). Charakteryzuje je wzglêdnie krótsza œrednia d³ugoœæ traków i wy¿sze odchylenia standardowe,
a tak¿e w przypadku czêœci próbek bimodalny i/lub mieszany charakter rozk³adów d³ugoœci. Jest to
razem wskazówk¹ bardziej z³o¿onej historii termicznej, z d³ugim okresem przebywania w PAZ
i mo¿liwym drugim zdarzeniem termicznym. Wieki helowe apatytów w ca³ym basenie s¹ wczesnokredowe (144,1±11 do 108,1±8 milionów lat), wskazuj¹c raczej na wolne postwaryscyjskie wych³adzanie lub mo¿liwe mezozoiczne podgrzanie karbonu do temperatury nie wiêkszej ni¿ 60–70°C, które
spowodowa³o czêœciow¹ dyfuzjê helu i odm³odzenie wieków helowych, ale równoczeœnie nie spowodowa³o znacz¹cego zabliŸniania traków na wiêkszoœci obszaru GZW. Jedynie w NE czêœci GZW
podgrzanie mezozoiczne mog³o byæ nieco wy¿sze, do temperatury 70–85°C, powoduj¹c odm³odzenie
wieków trakowych, zw³aszcza przy d³ugim okresie przebywania w PAZ. Mezozoiczny impuls termiczny by³ przypuszczalnie spowodowany cyrkulacj¹ gor¹cych roztworów zwi¹zan¹ z procesami
ekstensji. Powy¿sze zakresy temperatur i czas ich wystêpowania œwiadcz¹, ¿e uwêglenie materii
organicznej w GZW nast¹pi³o zasadniczo z koñcem okresu karboñskiego.

