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Wiek uwêglenia utworów górnokarboñskich
w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym w œwietle datowañ
apatytów za pomoc¹ metody trakowej i helowej

Wprowadzenie
Wiek ró¿norodnych procesów diagenetycznych (w tym uwêglenia) oprócz wartoœci
czysto poznawczej ma bardzo wa¿ne znaczenie praktyczne, poniewa¿ jednym z szeroko
rozumianych efektów, postdepozycyjnych procesów diagenetycznych–katagenetycznych
utworów karboñskich Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (GZW) s¹ z³o¿a wêgla kamiennego i gazu ziemnego (metanu) (Kotas i in. 1983; Kotas red. 1994; Kêdzior 2008; 2009;
2011; Kêdzior i in. 2013), a byæ mo¿e równie¿ cynku i o³owiu w obrze¿eniu GZW (Wodzicki
1987). Szczególnie wiek generowania metanu stanowi bardzo istotn¹ przes³ankê poszukiwawcz¹. Zasoby metanu w utworach karboñskich GZW s¹ ró¿nie szacowane, od 350 miliardów m3 (Kotas red. 1994) do 1300 miliardów m3 (Pilcher i in. 1991). Temperatura, obok
sk³adu i iloœci materii organicznej, jest jednym z podstawowych czynników determinuj¹cych
procesy uwêglenia i generowanie metanu. Zatem pe³niejsze wyjaœnienie ewolucji paleogeotermicznej GZW – w tym wieku uwêglenia – jest niezbêdne dla prawid³owej oceny
potencja³u gazowego tego basenu.
Najwiêksz¹ czêœæ zasobów GZW tworz¹ wêgle energetyczne (typy 31 i 32), znacznie
mniej jest wêgli koksowych (typy 34, 35 i 36). Znane s¹ tak¿e wêgle chude (typ 38), wêgle
antracytowe (typ 41) i antracyty (typ 42). Wêgle wy¿szych typów technologicznych wy-
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stêpuj¹ w czêœci zachodniej zag³êbia (Kotas i in. 1983; Komorek 2000; Kêdzior 2008, 2009;
Probierz i Marcisz 2010). Sk³ad macera³owy wêgli w GZW jest zró¿nicowany przestrzennie.
Dominuje grupa witrynitu, a jej udzia³ wzrasta w kierunku zachodnim do ponad 80%.
Zawartoœæ grupy inertynitu waha siê od 10 do 50 %, a najmniejszy jest udzia³ grupy liptynitu,
który rzadko przekracza 10% (m.in. Jurczak-Drabek 1996; Misiak 2006, 2011; Kêdzior
2008, 2009). Wêgle o wysokiej zawartoœci witrynitu wykazuj¹ wy¿sz¹ przepuszczalnoœæ ni¿
wêgle bogate w inertynit (Kêdzior i Jelonek 2013). Metan w GZW zosta³ wygenerowany
g³ównie wskutek procesów termogenicznych na etapie przedasturyjskiego pogr¹¿ania basenu karboñskiego (Kotarba 2001), aczkolwiek metan we wtórnych akumulacjach w partiach stropowych karbonu wykazuje znaczn¹ sk³adow¹ bakteryjnego pochodzenia (Kotarba
2001; Kêdzior i in. 2013) Przestrzenny rozk³ad iloœci metanu w utworach wêglonoœnych
GZW zosta³ ukszta³towany g³ównie w wyniku wypiêtrzenia górotworu karboñskiego.
Oprócz gazów autochtonicznych, powsta³ych i zakumulowanych w wêglach, wystêpuj¹
gazy migracyjne (Kotarba 2001; Kêdzior 2008, 2009; Kêdzior i in. 2013). Rozmieszczenie
metanu w pok³adach wêgla GZW jest nierównomierne. Najbardziej zasobna w metan jest
po³udniowa (SW) oraz centralna czêœæ GZW, w miarê przesuwania siê na pó³noc i wschód
iloœæ metanu obni¿a siê (Kêdzior 2008, 2009). Zasoby wydobywalne metanu w GZW
skoncentrowane s¹ poni¿ej g³êbokoœci 400–1000 m w zale¿noœci od regionu zag³êbia
(wyj¹tek stanowi SW czêœæ GZW, gdzie wystêpuj¹ wtórne nagromadzenia metanu w partiach stropowych karbonu), co jest wynikiem migracji metanu z pok³adów wêgla (Kotarba
2001; Kêdzior 2008, 2009, 2011). Remobilizacja metanu w górotworze mog³a byæ spowodowana przez zró¿nicowane procesy postwaryscyjskie (Kêdzior 2008, 2009; Kêdzior
i in. 2013).
Dotychczasowe rekonstrukcje ewolucji paleotermicznej GZW s¹ oparte na dowodach
geologicznych, stopniu uwêglenia pok³adów wêgli kamiennych (Kotas 1971; Kotas i in.
1983; Kosakowski i in. 1995; Jura i Trzepierczyñski 1996; Kotas 2001; Jura 2002;
Poprawa i in. 2006), wskaŸniku zmian zabarwienia konodontów (CAI) (Be³ka 1993),
wskaŸnikach mineralnych przemian (illit–smektyt) i datowaniach metod¹ K–Ar (Œrodoñ
1995; Œrodoñ i in. 2006). Wiek procesów diagenetycznych i katagenetycznych osadów
karboñskich GZW w tych pracach jest szacowany diametralnie odmiennie: od póŸnego
karbonu a¿ po okres pomioceñski. Rozbie¿noœci w pogl¹dach siêgaj¹ zatem prawie
300 milionów lat.
Obecnie zarysowa³a siê mo¿liwoœæ rozstrzygniêcia kontrowersji dotycz¹cych zasadniczego wieku diagenezy i katagenezy osadów karboñskich GZW na drodze datowañ
radiometrycznych. Jedn¹ z podstawowych metod stosowanych w niskotemperaturowej termochronologii basenów sedymentacyjnych jest metoda trakowa (FT), która pozwala oszacowaæ paleotemperatury i czas ich wystêpowania dla zakresu 60–110°C (dla fluoroapatytu,
Donelick i in. 2005). W minionej dekadzie nast¹pi³ ponadto znacz¹cy rozwój metody
helowej, który pozwoli³ rozszerzyæ zakres szacowania paleotemperatur w stosunku do
dotychczas stosowanych metod. Wiarygodne informacje na temat paleotemperatur uzyskuje
siê poni¿ej zakresu stosowania metody trakowej (ang. partial annealing zone, PAZ czyli
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strefa czêœciowego zaniku traków), czyli poni¿ej przedzia³u temperatur 60–110°C (Donelick
i in. 2005), poniewa¿ analogiczny interwa³ czêœciowej retencji helu (ang. partial retention
zone, PRZ) w apatycie waha siê pomiêdzy 40 a 75°C (Farley 2002; Botor i Anczkiewicz
2010). W niniejszej pracy zastosowano kombinacje obu metod – tj. trakowej i helowej –
do datowania apatytów z utworów karboñskich GZW w celu okreœlenia ram czasowych
procesów uwêglenia w GZW.

1. Zarys budowy geologicznej GZW
Wêglonoœne utwory górnego karbonu rozwiniête s¹ w zapadlisku przedgórskim morawsko-œl¹skiej strefy fa³dowej waryscydów (Kotas 1982; Bu³a i Kotas 1994; Kotas 1995;
Narkiewicz 2007). Utwory wêglonoœne obejmuj¹ cztery serie litostratygraficzne (rys. 1–2).
Zasadnicze struktury fa³dowe powsta³y podczas fazy asturyjskiej z koñcem karbonu (Kotas
1995). Waryscyjska inwersja basenu doprowadzi³a do znacznej erozji osadów karboñskich
(Kosakowski i in. 1995; Kotas 1995; Œrodoñ 1995; Kotas 2001; Poprawa i in. 2006).
W czasie ruchów alpejskich, orogen waryscyjski – w sk³ad którego wesz³o GZW – stanowi³
dla alpidów skonsolidowane pod³o¿e. W fazie kimeryjskiej dosz³o do zwiêkszenia zrzutów
uskoków i powstania towarzysz¹cych im antytetycznych rowów (Kotas 1995). Ponadto
laramijska przebudowa alpidów spowodowa³a w GZW dalsze podnoszenie obszaru i jego
silne zró¿nicowanie morfologiczne (Kotas 1982; Kotas red. 1994; Kotas 1995). Na wêglonoœnych utworach namuru i westfalu le¿¹ osady m³odsze reprezentowane przez ska³y stefanu
(arkoza kwaczalska) – znane jedynie ze wschodniej czêœci GZW, gdzie równie¿ wystêpuj¹
utwory permu dolnego (Kotas 1982, 1995). Utwory mezozoiku reprezentowane s¹ przez
trias, a podrzêdnie jurê doln¹, brak natomiast wy¿szych ogniw jury i ca³ej kredy (Kotas 1982,
1995). Kenozoik reprezentowany jest przez osady miocenu i czwartorzêdu o mi¹¿szoœci
do 500 m na wiêkszoœci obszaru GZW, z wyj¹tkiem stref niektórych rynien erozyjnych
na po³udniu zag³êbia, gdzie mi¹¿szoœæ miocenu przekracza 500 m (Kotas 1982; Kotas
red. 1994; Kêdzior 2009). Oprócz utworów osadowych, ze wschodniej g³ównie czêœci
brze¿nej GZW s¹ znane ska³y magmowe. Mo¿na wyró¿niæ dwie g³ówne fazy aktywnoœci
magmatycznej. Starsza faza by³a zwi¹zana z uskokami w pod³o¿u zapadliska strefy morawsko-œlaskiej. Obecnoœæ sili i poziomów tonsteinów w sekwencji osadowej karbonu
wskazuje, ¿e procesy wulkaniczne rozpoczê³y siê ju¿ w turneju i trwa³y do póŸnego westfalu
(Chodynicka i Sankiewicz 1972, 1978; Gabzdyl 1990; £apot 1992). M³odsza faza wulkanizmu, znacznie bardziej intensywna, by³a zwi¹zana z koñcowymi etapami tektonicznej
inwersji basenu górnoœl¹skiego i kontynuowa³a siê do wczesnego permu (Harañczyk 1979;
Nawrocki i in. 2010).
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Rys. 1. Rozk³ad przestrzenny wieków trakowych (i histogramów d³ugoœci traków)
oraz wieków helowych w GZW (mapa geologiczna oparta na pracy Bu³a i Kotas 1994)
Fig. 1. Distribution of apatite fission-track ages (including track length histograms)
and apatite helium ages in the USCB (geological map based on Bu³a i Kotas 1994)
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Rys. 2. Uproszczona stratygrafia karbonu GZW (na podstawie Kotas 1995)
i pozycja stratygraficzna badanych próbek
Fig. 2. Simplified stratigraphy of the USCB Carboniferous deposits (based on Kotas 1995)
and stratigraphic position of analysed samples

2. Metodyka badañ
Pobrane z obszaru GZW próbki piaskowców (4–15 kg) i tonsteinów (0,5–0,9 kg)
poddano separacji mineralnej w celu wydzielenia minera³ów ciê¿kich. Separacja mineralna
objê³a 62 próby. Jedynie 17 z nich da³o wystarczaj¹c¹ iloœæ apatytów do analiz. Po skruszeniu próby separowano standardowo: najpierw przy u¿yciu sto³u grawitacyjnego, a nastêpnie
przy u¿yciu cieczy ciê¿kich i separacji magnetycznej. Po wykonaniu preparatów w ¿ywicy
epoksydowej i ich wypolerowaniu, próby trawiono w 5-molowym HNO3 przez 20 sekund
w temperaturze 20°C. Wytrawione próby po doklejeniu detektora zewnêtrznego w postaci
muskowitu naœwietlono neutronami termicznymi w reaktorze Sacley (Francja) (próbki B1,
CW6, P1, MA16/1, MA16/3, J5109) oraz Thetis w Gandawie (Belgia, pozosta³e próbki).
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Nastêpnie muskowit z preparatów by³ trawiony w 40% HF przez 20 minut w temperaturze 25°C. Pomiary mikroskopowe metod¹ zewnêtrznego detektora (ang. EDM) by³y
wykonywane z u¿yciem mikroskopu Nikon Eclipse E600 z wykorzystaniem stolika Kintek
i oprogramowania FT–stage (Dumitru 1993) w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Krakowie i University College w Londynie. Wieki trakowe zosta³y obliczone metod¹ kalibracji
zeta (Hurford 1990). Do obliczeñ i analizy pomiarów trakowych zastosowano program
Trackkey (Dunkl 2002).
Do analiz metod¹ helow¹ z frakcji ciê¿kiej wybierano rêcznie apatyty pod mikroskopem
stereoskopowym przy powiêkszeniu 100 i 200-krotnym, sprawdzaj¹c czy kryszta³y apatytu
nie zawieraj¹ inkluzji cyrkonu (cechuj¹cego siê nadmiarowymi iloœciami uranu i toru),
poniewa¿ inkluzje takie zaburzaj¹ wyniki pomiarowe. Datowania metod¹ helow¹ zosta³y
wykonane w Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC, East Kilbride,
Wlk. Brytania). W celu ekstrakcji helu apatyty by³y podgrzewane przez 20 minut w interwale
temperatury od 300 do 950°C w tytanowym piecu elektrycznym w ultrawysokiej pró¿ni.
Wydzielone gazy zosta³y rozdzielone na getterach Zr–Ti–Al oraz na aktywowanym wêglu
umieszczonym w ciek³ym azocie. Tak uzyskany hel by³ nastêpnie mierzony za pomoc¹
spektrometru kwadropulowego (Hiden HAL/3F). Próbki apatytów usuniête z pieca by³y
rozpuszczane w HNO3 w celu przeprowadzenia pomiarów uranu i toru, które by³y mierzone
technik¹ izotopowego rozcieñczania za pomoc¹ VG PlasmaQuad–2 ICPMS. Wyniki pomiarowe opracowano z wykorzystaniem oprogramowania MASSOFT™. Korektê utraty
czêœci helu wykonano u¿ywaj¹c standardowej procedury (Farley i in. 1996). Szczegó³owy
opis powy¿szych procedur pomiarowych podano w pracy Farleya (2002). Bardziej szczegó³owy opis metodyki trakowej i helowej w jêzyku polskim podano w pracy Botora
i Anczkiewicz (2010).
Nastêpnie przeprowadzono inwersyjne numeryczne modelowania paleotermiczne za
pomoc¹ programu komputerowego AFTsolve, stosuj¹c procedurê Monte Carlo (Ketchum
i in. 2000) i opieraj¹c siê na danych trakowych i helowych oraz geologicznej ewolucji basenu
górnoœl¹skiego. Próbki do modelowania wybrano opieraj¹c siê na nastêpuj¹cych kryteriach:
modelowania wykonano jedynie dla próbek maj¹cych du¿¹, znacz¹ca statystycznie, liczbê
(>60–100) pomiarów d³ugoœci traków, pomierzone wieki trakowe mia³y b³¹d wzglêdny (1s)
mniejszy ni¿ ±10%, zarówno wiek, jak i rozk³ad d³ugoœci traków mia³ jakieœ cechy charakterystyczne dla danego rejonu basenu górnoœl¹skiego, a modelowane próbki przesz³y test
P(c2), œwiadcz¹cy o wystêpowaniu pojedynczej i jednorodnej populacji ziaren apatytów.
Jako podstawowe dane wejœciowe wykorzystano: oszacowan¹ temperaturê w czasie depozycji
danej próbki w karbonie (oko³o 25°C, Roscher i Schneider 2006), temperaturê maksymaln¹
oszacowan¹ na podstawie refleksyjnoœci witrynitu oraz temperaturê wspó³czesn¹ (8°C dla
próbek powierzchniowych albo odpowiedni¹ temperaturê z otworu wiertniczego). W trakcie
modelowania odtwarzano zakres zmian temperatury w czasie geologicznym dla danej próbki, który by³by zgodny z pomierzonymi danymi trakowymi i przes³ankami geologicznymi.
Dla okreœlonego wariantu zmian temperatury w czasie obliczano rozk³ad wieku trakowego
poszczególnych ziaren apatytów w danej próbce i rozk³ad d³ugoœci traków, a nastêpnie
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okreœlano ich stopieñ dopasowania do pomierzonych wartoœci wieku trakowego i rozk³adu
d³ugoœci traków dla danej próbki. Poszczególne warianty ewolucji temperatury by³y przyjmowane przypadkowo, a dla ka¿dego modelu testowano od 10 000 do 100 000 takich indywidualnych scenariuszy, co uwzglêdnia³o praktycznie ka¿dy mo¿liwy wariant ewolucji termicznej. Warianty nie spe³niaj¹ce statystycznych wymogów zgodnoœci z danymi pomiarowymi by³y odrzucane. Pozosta³e tworzy³y zakres dopuszczalnych – z punktu widzenia
danych trakowych i helowych – zmian temperatury w czasie geologicznym. Wyniki koñcowe tych modelowañ przedstawiono w postaci krzywych najlepszego dopasowania (rys. 3).

Rys. 3. Wyniki inwersyjnych modelowañ termicznych za pomoc¹ programu AFTsolve (Ketchum i in. 2000).
Podano krzywe najlepszego dopasowania do danych pomiarowych dla wybranych próbek
Fig. 3. Results of the thermal modelling with AFTsolve software (Ketchum et al. 2000).
The best-fit curves of time-temperature for selected samples from the Carboniferous sediments of the
Upper Silesia Coal Basin are given

3. Wyniki badañ i ich dyskusja
Jakoœæ danych analitycznych jest zró¿nicowana. Wiêkszoœæ pomiarów trakowych wykonano na co najmniej 20 ziarnach przy wystarczaj¹co du¿ej iloœci zliczeñ traków (tab. 1).
Jedynie próbka D1 nie przesz³a testu P(c2) (<5 %, tab. 1), co œwiadczy o wystêpowaniu kilku
ró¿nych populacji ziaren apatytów (Donelick i in. 2005). Mo¿e to byæ zwi¹zane ze zró¿nicowaniem sk³adu chemicznego tej próbki lub najprawdopodobniej jest efektem niepe³nego
zresetowania uwarunkowanego zbyt nisk¹ temperatur¹ ska³y, z której pochodzi próbka D1,
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0,0 piaskowiec

0,0 piaskowiec

piaskowiec

piaskowiec

KWK Jankowice

810,3 piaskowiec
400

otwór wiertniczy Jaworzno-5109

JE1

tonstein

J5109

774

673,5 piaskowiec

Otwór wiertniczy Æwiklice-6

450

Pok³ad 328, KWK Brzeszcze

Litologia

B1

Lokalizacja

CW6

Próbka

G³êbokoœæ
[m]

Table 1. Results of the apatite fission-track and helium dating of the samples from the Upper Silesia Coal Basin

Tabela 1. Wyniki analiz za pomoc¹ metody trakowej i helowej próbek z Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego
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gdy¿ jest to NE czêœæ GZW, gdzie uwêglenie jest na poziomie oko³o 0,5% Rr. Równie¿
w szeregu innych próbek test P(c2) jest wzglêdnie niski, w przedziale 20 do 50%, œwiadcz¹c
o pewnym rozproszeniu wieków trakowych poszczególnych kryszta³ów apatytu (JE1, JK1,
LAN1, KRZ1, LIB1, OR1, DY, MK1, tab. 1). Stosunkowo du¿a dyspersja dat poszczególnych ziaren w próbkach mo¿e te¿ byæ zwi¹zana ze zró¿nicowaniem chemizmu apatytów.
Wstêpne badania za pomoc¹ mikrosondy w dwóch próbkach wykaza³y zró¿nicowanie
zawartoœci chloru od 0,3% do 0,7%. Apatyty wykazuj¹ zmiennoœæ zabliŸniania siê w zale¿noœci od sk³adu chemicznego, a zw³aszcza od zawartoœci chloru (Donelick i in. 2005).
Próbki takie nie powinny byæ raczej modelowane, gdy¿ wieki ich mog¹ mieæ charakter
mieszany. Ponadto jedynie w 9 próbkach uzyskano ponad 60 pomiarów d³ugoœci traków, co
pozwala na wyciagniêcie wiarygodnych wniosków na temat ich historii termicznej. Centralne wieki trakowe mieszcz¹ siê w przedziale od 103 do 259 milionów lat (tab. 1, rys. 1).
Wieki te s¹ m³odsze od wieku stratygraficznego (karboñskiego) analizowanych próbek
(rys. 2) i wykazuj¹ trend zmniejszania wartoœci w kierunku wschodnim. S¹ one g³ównie
permskie i triasowe w czêœci zachodniej i œrodkowej (259 do 214 mln lat), natomiast triasowe
do wczesnej kredy (210 do 103 mln lat) we wschodniej czêœci GZW (rys. 1). Wieki te
œwiadcz¹ o znacz¹cym postdepozycyjnym zabliŸnianiu traków i zaawansowaniu procesów
diagenezy–katagenezy. Zakresy œredniej d³ugoœci traków wahaj¹ siê od 11,7 do 13,7 mikrometra. Wiêkszoœæ pomierzonych próbek (zw³aszcza w zachodniej i œrodkowej czêœci GZW)
ma jednomodalne rozk³ady dystrybucji d³ugoœci traków (rys. 1), typowe dla pojedynczego
wzglêdnie szybkiego wydarzenia wych³adzania spowodowanego najprawdopodobniej erozj¹ postinwersyjn¹ (postasturyjsk¹) basenu, chocia¿ nie s¹ to rozk³ady typowe dla gwa³townie sch³adzanych próbek ska³ wulkanicznych, gdy¿ rozk³ady d³ugoœci traków z GZW s¹
szersze, a œrednia d³ugoœæ traków jest znacznie mniejsza (por. Green 1986). Rozk³ady
d³ugoœci traków maj¹ tendencjê do przesuniêcia w kierunku krótszych zakresów d³ugoœci,
wykazuj¹c negatywn¹ skoœnoœæ i wydaj¹ siê byæ œwiadectwem wzglêdnie wolniejszego
sch³adzania (przypuszczalnie w mezozoiku) w obrêbie PAZ po znacz¹cym du¿ym zdarzeniu
wych³adzania (przedtriasowym, zatem przypuszczalnie waryscyjskim). Jedynie rozk³ady d³ugoœci traków w próbkach z NE czêœci GZW w wielu przypadkach nie s¹ ca³kowicie jednomodalne i maj¹ charakter z³o¿ony (i/lub bimodalny) (rys. 1) charakteryzuj¹c siê wiêkszymi
odchyleniami standardowymi i mniejsz¹ œredni¹ d³ugoœci¹ traków (tab. 1), a wiêc wydaj¹ siê
byæ zapisem bardziej skomplikowanej historii termicznej tego obszaru z d³u¿szym okresem
przebywania w PAZ w mezozoiku, zw³aszcza ¿e reprezentuj¹ one wieki póŸnotriasowe do
wczesnokredowych, zwykle m³odsze ni¿ w zachodniej i œrodkowej czêœci GZW (rys. 1).
Wieki helowe (tab. 1, rys. 1) s¹ tak¿e m³odsze od wieku stratygraficznego ska³, z których
pochodz¹ apatyty, jak równie¿ s¹ m³odsze od wieków trakowych tych samych próbek (tab. 1,
rys. 1), co jest zgodne z ni¿sz¹ temperatur¹ zamkniêcia systemu helowego ni¿ trakowego
w apatycie. Wieki helowe nie wykazuj¹ przy tym wiêkszego zró¿nicowania przestrzennego
i wszystkie s¹ wczesnokredowe, mieszcz¹c siê w przedziale od 144,1 do 108,1 milionów lat
(tab. 1, rys. 1). Wieki helowe stanowi¹ œwiadectwo wy³¹cznie postdepozycyjnej postwaryscyjskiej historii termicznej utworów karboñskich GZW.
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Wyniki modelowañ numerycznych ewolucji termicznej za pomoc¹ programu AFTsolve
(Ketchum i in. 2000) wykaza³y, ¿e analizowane próbki osi¹gnê³y maksymalne paleotemperatury jeszcze przed koñcem okresu karboñskiego i/lub we wczesnym permie (rys. 3). Zatem
uzyskane wieki trakowe próbek modelowanych œwiadcz¹ o stosunkowo szybkim wych³adzaniu utworów karboñskich po inwersji asturyjskiej poprzez perm i trias, z temperatur rzêdu
co najmniej 85–110°C (a 140°C w przypadku próbki MA16/1) do temperatur rzêdu 60–70°C
i/lub nieco poni¿ej 60°C (rys. 3). Nieco odmienny styl wych³adzania wykazuje próbka LA1
(z NE czêœci GZW), gdy¿ tempo jej stygniêcia jest znacznie wolniejsze ni¿ pozosta³ych
modelowanych próbek. Próbka ta pozostawa³a tak¿e w strefie PAZ przez wiêksz¹ czêœæ
mezozoiku (rys. 3). W GZW g³ówne zdarzenie wych³adzania z maksymalnej temperatury
rozpoczê³o siê w permie i trwa³o do wczesnego triasu (z wyj¹tkiem LA1). Obliczone na
podstawie modelowañ tempo wych³adzania w PAZ waha³o siê od 0,5 (P1) to 2,5°C/mln
(J5109). Zatem wczesnokredowe wyniki datowañ helowych mog¹ byæ wyjaœnione poprzez
wzglêdnie szybkie (w permie–triasie) wych³adzanie bezpoœrednio po inwersji asturyjskiej,
a nastêpnie wzrost temperatur, ale tylko do rzêdu 60–70°C, gdy¿ daty trakowe nie zosta³y
odm³odzone w tych próbkach (B1, CW6, J5109, MA16/1, P1), albo wieki helowe s¹ œwiadectwem jedynie znacznie wolniejszego wych³adzania ju¿ w obrêbie samej strefy PRZ.
Co wiêcej, wyniki modelowañ programem AFTsolve pokazuj¹ w³aœnie taki styl stygniêcia
(rys. 3). W przypadku modelowanych próbek wzrost temperatury w mezozoiku z pewnoœci¹
nie przekroczy³ temperatur osi¹gniêtych wczeœniej, na prze³omie karbonu i permu (rys. 3).
Mo¿liwe postwaryscyjskie wtórne podgrzanie utworów karboñskich dotyczy g³ównie
NE czêœci GZW; mog³o byæ nastêpstwem dodatkowej subsydencji z powodu znacznego
pogr¹¿enia pod osadami (?) i/lub wzrostu regionalnego gradientu geotermicznego (?) uwarunkowanego podniesieniem siê strumienia cieplnego, byæ mo¿e spowodowanego ekstensj¹
skorupy lub lokaln¹ aktywnoœci¹ hydrotermaln¹. Istnieje zatem kilka mo¿liwych hipotez
ewentualnego podwy¿szenia temperatur w obrêbie utworów karboñskich na etapie postwaryscyjskim. Niestety, wiêkszoœæ próbek ze wschodniej czêœci GZW ma charakter detrytyczny, cechuj¹c siê mieszanymi datami oraz z³o¿onymi rozk³adami d³ugoœci traków i/lub
iloœæ pomiarów d³ugoœci traków jest zbyt ma³a (D1, LIB1, KRZ1, OR1, DY, MK1), aby
mo¿na by³o przeprowadziæ wiarygodne modelowania termiczne w tych próbkach (tab. 1).
W powy¿szych próbkach nie uzyskano te¿ danych helowych. Pomimo tego na podstawie
rozk³adów d³ugoœci traków oraz wieku jurajskiego (DY, LA1, D1, MK1, KRZ1, OR1) do
wczesnokredowego próbek (D1, LIB1) nale¿y s¹dziæ, ¿e próbki te: (i) podlega³y niewielkiemu wzrostowi temperatury w mezozoiku (pomiêdzy póŸnym triasem a póŸn¹ jur¹),
ale jedynie w obrêbie PAZ albo (ii) d³ugiemu pobytowi w PAZ, co potwierdza model
numeryczny historii termicznej próbki LA1 (rys. 3). Z kolei próbka J5109 (te¿ NE czêœæ
GZW) wykazuje ewidentnie jednomodalny rozk³ad d³ugoœci traków (100 pomiarów) i wiek
trakowy (210 mln lat) (rys. 1). Model historii termicznej tej próbki (rys. 3) wykazuje g³ównie
postinwersyjne wych³adzanie.
Zredukowane w stosunku do wieku stratygraficznego wieki trakowe i helowe, a tak¿e
rozk³ady d³ugoœci traków w GZW s¹ zgodne z pomierzonymi wartoœciami œredniej reflek-
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syjnoœci witrynitu (Rr) i innymi wskaŸnikami uwêglenia (Kotas i in. 1983; Jurczak-Drabek
1996; Probierz i Marcisz 2010), CAI (Be³ka 1993) oraz wskaŸnikiem illit–smektyt i datami
K–Ar (Œrodoñ 1995; Œrodoñ i in. 2006) w tym sensie, ¿e powoduj¹ koniecznoœæ przyjêcia
znacznego pogr¹¿enia i/lub wy¿szego gradientu geotermicznego w przesz³oœci geologicznej.
Refleksyjnoœæ witrynitu (Kotas i in. 1983; Jurczak-Drabek 1996) w ca³ym basenie w stropie
karbonu waha siê od 0,5–0,6% Rr we wschodniej czêœci GZW do ponad 1,9% Rr w zachodniej czêœci (Kotas i in. 1983; Jurczak-Drabek 1996; Komorek i Morga 2002). Lokalnie
w rejonie Jastrzêbia np. Gabzdyl i Probierz (1987) podaj¹ nawet wartoœci, w obrêbie
utworów górnokarboñskich, siêgaj¹ce do 2,6% Rr zwi¹zane z lokalnym metamorfizmem
kontaktowym. W GZW stopieñ uwêglenia roœnie ze wzrostem g³êbokoœci i wiekiem stratygraficznym osadów, chocia¿ pionowe zmiany uwêglenia nie maj¹ do koñca charakteru
linearnego, a gradienty uwêglenia i ich wzajemne relacje s¹ znacz¹co zró¿nicowane w poszczególnych strefach GZW (Kotas i in. 1983; Jurczak-Drabek 1996; Karwasiecka 2001;
Kotas 2001). Gradienty Rr wahaj¹ siê od 0,2% Rr/km we wschodniej czêœci GZW do 0,8%
Rr/km w SW czêœci zag³êbia (Karwasiecka 2001). W zachodniej i centralnej czêœci GZW
wyniki analizy anizotropii refleksyjnoœci witrynitu w pok³adach wêgla wykazuj¹ g³ównie
synorogeniczne waryscyjskie uwêglenie (Komorek 1996; Pozzi 1996; Morga 2000). Brak
takiego potwierdzenia ze wschodniej czêœci GZW jest natomiast spowodowany zbyt niskim
uwêgleniem, które uniemo¿liwia przeprowadzenia badañ w tej strefie. Zatem obecnie mierzony poziom uwêglenia karbonu w GZW zosta³ uzyskany najprawdopodobniej na prze³omie karbonu i permu, co potwierdzaj¹ tak¿e niskie wartoœci stopnia uwêglenia (0,25–0,44%
Rr) w utworach mezozoicznego nadk³adu (Wagner i Ko³coñ 1982; Ko³coñ i Wagner 1983;
Sas-Gustkiewicz i Kwieciñska 1994; Marynowski i in. 2007; Marynowski i Wyszomirski
2008; Botor 2010), jak i mioceñskich (~0,3–0,45% Rr Nowak 1999; Szafran i Wagner 2000),
oraz niewielkie mi¹¿szoœci zachowanych osadów pokrywy postwaryscyjskiej, a tak¿e modelowania numeryczne stopnia uwêglenia (Poprawa i in. 2006). Jedynie w NE czêœci GZW
podgrzanie mezozoiczne mog³o byæ nieco wy¿sze do temperatury rzêdu 70–85°C, powoduj¹c odm³odzenie wieków trakowych, zw³aszcza przy d³ugim okresie przebywania
w PAZ. Bior¹c jednak pod uwagê stosunkowo niskie uwêglenie (sugeruj¹ce temperatury
rzêdu ~70–100°C) i niskie gradienty Rr (zatem wzglêdnie wolny przyrost temperatury)
utworów górnokarboñskich w NE czêœci basenu, trakowe wieki jurajsko-wczesnokredowe
(przy z³o¿onych rozk³adach d³ugoœci traków i znacznych odchyleniach standardowych) s¹
efektem raczej d³ugiego przebywania w PAZ (60–110°C) (por. Green 1986) i stopniowego
zabliŸ- niania traków ni¿ istotnego zdarzenia termicznego w mezozoiku. Potwierdza to te¿
model dla próbki LA1 (rys. 3).
Postwaryscyjska pokrywa osadowa w GZW nie przekroczy³a kilkuset metrów i ma
charakter nieci¹g³y z szeregiem luk stratygraficznych (Kotas 1982, 1995). Podgrzanie
w mezozoiku lub kenozoiku utworów karboñskich wskutek dodatkowego pogr¹¿ania jest
ma³o prawdopodobne. Alternatywnie mo¿na za³o¿yæ wp³yw na historiê termiczn¹ karbonu
dodatkowej depozycji ponad 1000 m klastycznych osadów mioceñskich, a nastêpnie ich
usuniêcie poprzez erozjê w póŸnym miocenie wskutek inwersji alpejskiej basenu zapadliska
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przedkarpackiego. Depozycja dodatkowych osadów mioceñskich mog³aby spowodowaæ
wzrost temperatury o kilkadziesi¹t stopni (w zale¿noœci od gradientu geotermicznego)
w utworach karbonu, a ju¿ przy zmianach temperatury w zakresie od 45 do 70oC nastêpuje
dyfuzja czêœci helu z kryszta³ów apatytu (Farley 2002). W takim przypadku mierzone wieki
helowe by³yby m³odsze od wieków trakowych, ale wcale nie musia³yby to byæ wieki
mioceñskie lub te¿ pomioceñskie. Spowodowane jest to czêœciow¹ retencj¹ helu w temperaturach bliskich temperatury zamkniêcia (dla helu w apatycie oko³o 65–75oC), lecz ni¿sz¹
ni¿ owa temperatura. Wieki takie przyjmowa³yby wartoœci poœrednie pomiêdzy wiekami
trakowymi a okresem ponownego wzrostu temperatury. Nie mog³o to wp³yn¹æ na stopieñ
uwêglenia karbonu, ani te¿ na wieki trakowe. Hipoteza mioceñskiego podgrzania opiera siê
na za³o¿eniu erozji co najmniej 1000 m osadów mioceñskich, co jest trudne w chwili obecnej
do zweryfikowania bez badañ nad kompakcj¹ osadów mioceñskich w nadk³adzie GZW,
aczkolwiek rekonstruowana za pomoc¹ analizy kompakcji wielkoœæ nadk³adu usuniêtego
przez erozjê w zapadlisku przedkarpackim (na wschód od Krakowa) jest stosunkowo ma³a
i wynosi od 0 do 400 metrów (Poprawa i in. 2002). Co wiêcej, stopieñ uwêglenia utworów
miocenu jest niski (Nowak 1999; Szafran i Wagner 2000), œwiadcz¹c o temperaturach nie
przekraczaj¹cych 70°C, co równie¿ nie sugeruje znacznego nadk³adu. W miocenie strumieñ
cieplny wzd³u¿ pó³nocnego frontu orogenu karpackiego (jak i w zapadlisku przedkarpackim)
pozostawa³ niski (nie przekraczaj¹c 50 mW/m2) z powodu szybkiej sedymentacji i pogrubienia skorupy, bêd¹cych efektem nasuwania siê kolejnych p³aszczowin, prowadz¹c do
obni¿enia gradientu geotermicznego. Mechanizm taki zosta³ udowodniony np. w Alpach
(Mazurek i in. 2006). Dlatego œredni gradient geotermiczny w miocenie wzd³u¿ frontu
orogenu by³ przypuszczalnie na poziomie 13–17°C/km (Œwierczewska 2005). Powy¿sze
dane implikuj¹ mo¿liwy wzrost temperatury w ska³ach karboñskich w okresie miocenu
o 5–7°C (zak³adaj¹c 400 erozji miocenu). Dlatego wp³yw mioceñskiego pogr¹¿ania na
uwêglenie utworów karbonu mo¿na wykluczyæ z wiarygodnej interpretacji danych termochronologicznych.
Wyniki datowañ trakowych i helowych apatytów, a tak¿e datowania metod¹ K–Ar
(Œrodoñ i in. 2006) oraz interpretacja pomiarów organicznych wskaŸników uwêglenia
pok³adów wêgli (Kotas 1971, 2001; Karwasiecka 2001) œwiadcz¹ o z³o¿onym rozwoju
paleogeotermicznym GZW. Zw³aszcza w NE czêœci GZW zaznaczy³y siê zjawiska (z³o¿a
rud cynku i o³owiu) pozwalaj¹ce przypuszczaæ, ¿e GZW podlega³o pewnemu nieznacznemu
„podgrzaniu” na etapie postasturyjskim wskutek podniesienia siê gradientu geotermicznego. Niestety, trudno jednoznacznie oceniæ, jakie zjawisko spowodowa³o ewentualne
podniesienie siê gradientu geotermicznego. Prawdopodobnie w NE czêœci GZW w okresie
mezozoicznym nast¹pi³ pewien impuls termiczny uwarunkowany procesami ekstensyjnymi
i/lub procesami migracji gor¹cych roztworów. Procesy ekstensji skorupy ziemskiej, które
zaznaczy³y siê w obszarze œrodkowej Europy w póŸnym triasie do œrodkowej jury (m.in.
Oberc 1993) mog³y zainicjowaæ rozwój procesów migracji fluidów. W NE czêœci GZW
w utworach wapienia muszlowego wystêpuj¹ z³o¿a cynku i o³owiu (typu MVT), które powsta³y prawdopodobnie na prze³omie triasu i jury (Sas-Gustkiewicz i D¿u³yñski 1998),
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chocia¿ ostatnie datowania siarczków (metod¹ Rb–Sr) z tych z³ó¿ (Heijlen i in. 2003)
wyznaczaj¹ wczesnokredowy (135 mln lat) wiek mineralizacji. Znana jest tak¿e mineralizacja hydrotermalnego pochodzenia (siarczki Fe, Cu, Zn, Ag, Pb, Ni, Co) w utworach
starszych ni¿ trias, w tym karboñskich i dewoñskich (Kuhl i Drewniak 1977; Harañczyk
1979; Wodzicki 1987; Kurek 1988).
Procesy migracji fluidów mog³y mieæ nawet charakter regionalny, chocia¿ ich efekty nie
zawsze by³y rejestrowane w skali regionalnej z uwagi na zró¿nicowanie dystrybucji ciep³a,
ciœnienia oraz parametrów petrofizycznych g³ównie porowatoœci i przepuszczalnoœci (Chmura 1970; Ro¿kowski 1995; Adamczyk i Porszke 2002; Poprawa i in. 2006) na znacznym
obszarze GZW. Niskie uwêglenie utworów nadk³adu triasowo-jurajskiego (Wagner i Ko³coñ 1982; Ko³coñ i Wagner 1983; Sas-Gustkiewicz i Kwieciñska 1994; Marynowski i in.
2007; Marynowski i Wyszomirski 2008; Botor 2010) œwiadczy o tym, ¿e wp³yw roztworów
hydrotermalnych na uwêglenie materii organicznej w samych ska³ach mezozoicznych wydaje siê byæ bardzo ograniczony i lokalny oraz ¿e mia³y one charakter krótkotrwa³y. Czas
trwania migracji hydrotermalnej jest szacowany od 1000–5000 lat (Repetski i Narkiewicz
1996) do kilku milionów lat, jednak zwykle rzêdu kilkuset tysiêcy lat (Lewchuk i Symons
1996). Relatywnie gor¹cy (~80–160°C, por. Koz³owski 1995), ale krótkotrwa³y impuls
cieplny nie wp³yn¹³ w sposób znacz¹cy na stopieñ uwêglenia materii organicznej w utworach
karboñskich GZW, bo wtedy nale¿a³oby oczekiwaæ znacznie wiêkszego stopnia uwêglenia
i wiêkszych gradientów Rr w NE czêœci GZW. Tezê te potwierdzaj¹ tak¿e wyniki niniejszych datowañ apatytów z GZW. Równie¿ w utworach karbonu GZW zosta³ udokumentowany epizod termalny (do 200°C) przez badania inkluzji fluidalnych w ¿y³ach kalcytowych (¯ywiecki 2004). Ponadto wêgle z najm³odszej krakowskiej serii piaskowcowej –
wystêpuj¹ce we wschodniej czêœci GZW – wykazuj¹ wprawdzie podwy¿szenie koncentracji
niektórych pierwiastków metalicznych (np. Zn, Pb) (Ptak i Ro¿kowski 1995), ale mo¿e to
byæ zwi¹zane z migracj¹ roztworów hydrotermalnych ju¿ w obrêbie samych utworów karboñskich (Wodzicki 1987). Jednoczeœnie wêgle te nale¿¹ do najni¿ej uwêglonych w GZW
(Kotas i in. 1983; Jurczak-Drabek 1996) i o najni¿szych wartoœciach gradientów Rr (Karwasiecka 2001). Poniewa¿ zakres paleotemperatur mezozoicznych móg³ byæ zbli¿ony do
paleozoicznych (por. Kotas 2001), to koncepcja mezozoicznego zdarzenia termicznego nie jest
sprzeczna z pogl¹dem, i¿ g³ównym okresem uwêglenia by³ póŸny karbon (i/lub prze³om
karbonu i permu), a geochronologiczne wieki mezozoiczne œwiadcz¹ jedynie o ostatnim
wystêpowaniu tych temperatur, podczas gdy uwêglenie karbonu zasadniczo nast¹pi³o ju¿
podczas pierwszego okresu wystêpowania tego przedzia³u temperatur. Na stopieñ uwêglenia
uzyskany wskutek pogr¹¿ania osadów przy podwy¿szonym gradiencie geotermicznym w póŸnym karbonie mog³y na³o¿yæ siê procesy transportu ciep³a spowodowane migracj¹ gor¹cych
roztworów, które bior¹c pod uwagê obecnoœæ stref zmineralizowanych w GZW i jego obrze¿u
w utworach dewoñskich i karboñskich oraz œrodkowotriasowych (por. Kurek 1988; Sas-Gustkiewicz i D¿u³yñski 1998), mog³y kr¹¿yæ zarówno w póŸnym paleozoiku, jaki i mezozoiku
(Jura 2002; Poprawa i in. 2006), wp³ywaj¹c na ró¿ne procesy diagenetyczne; jednak ich
wp³yw na uwêglenie karboñskiej materii organicznej wydaje siê byæ ma³o istotny.
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Wnioski
Wyniki datowañ apatytów za pomoc¹ metody trakowej i helowej wykaza³y, ¿e uwêglenie
w GZW by³o g³ównie kontrolowane przez warunki podczas g³êbokiego waryscyjskiego
pogr¹¿enia. Utwory karboñskie GZW osi¹gnê³y maksymalne wartoœci paleotemperatur na
prze³omie karbonu i permu na wiêkszoœci obszaru zag³êbia. Temperatury w partiach stropowych karbonu wynios³y ponad 90–100°C na przewa¿aj¹cym obszarze GZW. W skali
regionalnej utwory karboñskie GZW nie doœwiadczy³y ju¿ póŸniej (w mezozoiku lub
kenozoiku) wy¿szych temperatur. Nie wyklucza to oczywiœcie krótkotrwa³ych impulsów
termicznych w zakresie temperatur znacznie poni¿ej 100°C, i/lub te¿ lokalnych zjawisk
zwi¹zanych z ewentualnymi procesami hydrotermalnymi (o temperaturze rzêdu 80–160°C).
Dlatego przypuszczalne krótkotrwa³e zdarzenie termiczne zwi¹zane z migracj¹ fluidów
indukowan¹ przez procesy ekstensji – które mog³o mieæ miejsce w mezozoiku – zdecydowanie nie odgrywa³o istotnej roli w przeobra¿eniu materii organicznej w utworach
górnokarboñskich. Powsta³e z³o¿a wêgla kamiennego i metanu w GZW s¹ zatem efektem
przede wszystkim procesów waryscyjskich.

Podziêkowania
Dziêkujê bardzo prof. J. Œrodoniowi, prof. R. Gradziñskiemu (ING PAN) i dr. hab. M. Doktorowi
(ING PAN, AGH) za dostêp do niektórych próbek skalnych oraz owocn¹ dyskusjê dotycz¹c¹ ewolucji
geologicznej GZW, a tak¿e za udostêpnienie mikroskopu Nikon wraz z osprzêtem do pomiarów
trakowych. Dziêkujê dr. F. Stuartowi (SUERC, East Kilbride, Wlk. Brytania) za wprowadzenie do
metodyki helowej i umo¿liwienie wykonania tych badañ, a dr. A. Carterowi (University College
London, Wlk. Brytania) za wprowadzenie do metodyki badañ trakowych, dr C. Persano i dr D. Barfod
(SUERC) za pomoc w pracach laboratoryjnych, dr M. Paszkowskiemu (ING PAN) za wspólne prace
terenowe i inspiracje w wielu istotnych kwestiach dotycz¹cych ewolucji GZW. Powy¿sze badania
by³y dofinansowane w ramach prac w³asnych (Nr 10.10.140.883) i statutowych WGGiOŒ AGH
(nr 11.11.140.881), a tak¿e œrodków przeznaczonych na naukê w ING PAN (w 2001 r.). Podziêkowania
kierujê równie¿ do Royal Society (Londyn, Wlk. Brytania) za stypendium umo¿liwiaj¹ce rozpoczêcie
niniejszych badañ (No. RS/NATO/99A/BII).

LITERATURA
Adamczyk, Z. i Porszke, A. 2002. The role of diagenetic variability of Carboniferous from Drogomyœl IG1
borehole in evaluation of its gas-bearing potential. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral
Resources Management 18, s. 67–82.
Be³ka, Z. 1993. Thermal and burial history of the Cracow–Silesia region assessed by conodont CAI analysis.
Tectonophysics 227, s. 161–190.
Botor, D. 2010. Stopieñ uwêglenia utworów nadk³adu mezozoicznego (trias, jura) GZW. [W:] Lipiañski, I. red.
Materia³y 33 Sympozjum Geologia Formacji Wêglonoœnych Polski. Kraków, 21–22.04.2010, s. 15–20.

Botor 2014 / Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30(1), 85–104

99

Botor, D. i Anczkiewicz, A.A. 2010. Zastosowanie metody trakowej i helowej do rekonstrukcji termicznej
basenów sedymentacyjnych. Technika Poszukiwañ Geologicznych 1–2/2010, s. 133–149.
Bu³a, Z. i Kotas, A. 1994. Atlas geologiczny GZW. Mapy strukturalne. PIG Warszawa.
Chmura, K. 1970. W³asnoœci fizykochemiczne ska³ karboñskich w GZW. Katowice: Wydawnictwo Œl¹sk, 219 s.
Chodynicka, L. i Sankiewicz, J. 1972. Magmatic intrusion in Lower Namurian in the Marklowice region. Rocznik
Polskiego Towarzystwa Geologicznego 42, s. 309–326.
Chodynicka, L. i Sankiewicz J. 1978. Bazaltes from Suminy area (Rybnik Coal Area). Kwartalnik Geologiczny 22,
s. 119–130.
Donelick i in. 2005 – Donelick, R.A., O’Sullivan, P.B. i Ketcham, R.A. 2005. Apatite fission–track analysis.
Reviews in Mineralogy and Geochemistry 58, s. 49–94.
Dumitru, T. 1993. A new computer–automated microscope stage system for fission–track analysis. Nuclear Tracks
and Radiation Measurements 21, s. 575–580.
Dunkl, I. 2002. Trackkey: a Windows program for calculation and graphical presentation of fission track data.
Computer and Geosciences 28, s. 3–12.
Farley, K.A. 2002. Helium dating: techniques, calibrations, and applications. W: Noble gases in Geochemistry and
Cosmochemistry. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 47, s. 819–844.
Farley i in. 1996 – Farley, K.A., Wolf, R. i Silver, L. 1996. The effects of long–stopping distances on helium dates.
Geochimica and Cosmochimica Acta 60, s. 4223–4229.
Gabzdyl, W. 1990. Petrograficzna charakterystyka tonsteinów GZW. Zeszyty Naukowe Politechniki Œl¹skiej –
Seria Górnictwo 187, s. 76–88.
Gabzdyl, W. i Probierz, K. 1987. The occurrence of antracites in the area characterised by low–rank coals in the
USCB. International Journal of Coal Geology 7, s. 209–225.
Galbraith, R.F. 1990. The radial plot: graphical assessment of spread in ages. Nuclear Tracks and Radiation
Measurements 17, s. 207–214.
Green, P.F. 1986. On the thermo–tectonic evolution of the Northern England: evidence from fission track analysis.
Geological Magazine 123, s. 493–506.
Harañczyk, C. 1979. Metallogenic evolution of the Silesia–Cracow region. Prace Pañstwowego Instytutu
Geologicznego 95, s. 1–87.
Heijlen i in. 2003 – Heijlen, W., Muchez, P., Banks, D.A., Schneider, J., Kucha, H. i Keppens, E. 2003.
Carbonate–hosted Zn–Pb deposits in Upper Silesia, Poland: origin and evolution of mineralizing fluids and
constraints on genetic models. Economic Geology 98, s. 911–932.
Hurford, A.J. 1990. Standardization of fission track dating calibration: recommendations by the Fission Track
Working Group of the I.U.G.S. Chemical Geology 80, s. 171–178.
Jura, D. 2002. Coalification of organic matter related to fluid migration, deep situated fractures and tectonic
junction in the USCB. Documenta Geonica 1, s. 95–104.
Jura, D. i Trzepierczyñski, J. 1996. Relationship between the tectonic structure and coal quality field in the USCB.
Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego 1602, s. 21–29.
Jurczak-Drabek, A. 1996. Atlas petrograficzny jakoœci wêgla GZW. Warszawa: Pañstwowy Instytut Geologiczny.
Karwasiecka, M. 2001. Wyniki badañ dojrza³oœci termicznej materii organicznej w GZW. [W:] Plewa, S. red.
Rozpoznanie pola cieplnego ziemi w obszarze Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego dla potrzeb górnictwa
i ciep³ownictwa. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN 90, s. 85–102.
Ketchum i in. 2000 – Ketchum, A., Donelick, R. i Donelick, M.B. 2000. AFTSolve: a program for multi–kinetic
modeling of apatite fission track data. Geological Materials Research 2. s. 1–32.
Kêdzior, S. 2008. Potencja³ zasobowy metanu pok³adów wêgla w Polsce w kontekœcie uwarunkowañ geologicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24, s. 155–173.
Kêdzior, S. 2009. Accumulation of coal-bed methane in the south-west part of the Upper Silesian Coal Basin.
International Journal of Coal Geology 80, s. 20–34.
Kêdzior, S. 2011. The occurrence of a secondary zone of coal-bed methane in the southern part of the Upper
Silesian Coal Basin (southern Poland): potential for methane exploitation. International Journal of Coal
Geology 86, s. 157–168.

100

Botor 2014 / Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30(1), 85–104

Kêdzior, S. i Jelonek, I. 2013. Reservoir parameters and maceral composition of coal in different Carboniferous
lithostratigraphical series of the Upper Silesian Coal Basin, Poland. International Journal of Coal Geology
111, s. 98–105.
Kêdzior i in. 2013 – Kêdzior, S., Kotarba, M.J. i Pêka³a, Z. 2013. Geology, spatial distribution of methane content
and origin of coalbed gases in Upper Carboniferous (Upper Mississippian and Pennsylvanian) strata in the
south-eastern part of the Upper Silesian Coal Basin, Poland. International Journal of Coal Geology 105,
s. 24–35.
Ko³coñ, I. i Wagner, M. 1983. Wêgiel brunatny z dolomitów kruszconoœnych z³o¿a cynku i o³owiu Pomorzany
ko³o Olkusza. Kwartalnik Geologiczny 27, s. 739–754.
Komorek, J. 1996. Anizotropia optyczna wêgla w pok³adach typu 31 do 42 w GZW. Prace Geologiczne PAN 140,
s. 1–71.
Komorek, J. i Morga, R. 2002. Relationship between the maximum and the random reflectance of vitrinite for coal
from the Upper Silesian Coal Basin (Poland). Fuel 81, s. 969-971.
Kosakowski i in. 1995 – Kosakowski, P., Botor, D. i Kotarba, M. 1995. Próba oceny wielkoœci erozji i warunków
paleotermicznych w GZW. [W:] Ney, R. i Kotarba, M. red. Opracowanie modeli oraz bilansu generowania
i akumulacji gazów w serii wêglonoœnej GZW. Kraków: Wydawnictwo CPPGMiE PAN, s. 41–51.
Kotarba, M.J. 2001. Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland.
Organic Geochemistry 32, s. 163–180.
Kotas, A. 1971. Uwagi o metamorfizmie wêgla w GZW. Zeszyty Naukowe AGH – Geologia 14, s. 7–25.
Kotas, A. 1982. Zarys budowy geologicznej GZW. [W:] Ró¿kowski, A. i Œlusarz, J. red. Przewodnik LIV Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, s. 45-72.
Kotas, A., 1995. Litostratigraphy and sedimentologic–paleogeographic development, Upper Silesia Coal Basin.
[W:] Zdanowski, A. i ¯akowa, H. red. The Carboniferous System in Poland, Prace Pañstwowego Instytutu
Geologicznego 148, s. 124–136.
Kotas, A. 2001. Niektóre aspekty interpretacji gradientów dojrza³oœci termicznej osadów karboñskich GZW.
[W:] Lipiarski, I. red. Materia³y 24 Sympozjum Geologia Formacji Wêglonoœnych Polski, 14–15.04.2001,
Kraków, s. 45–51.
Kotas i in. 1983 – Kotas, A., G¹dek, S., Bu³a, Z., Kwarciñski, J. i Malicki, J., 1983. Atlas geologiczny GZW.
Mapy jakoœci wêgla (1:100 000). Warszawa, Pañstwowy Instytut Geologiczny.
Kotas, A. red. 1994 – Coal–bed methane potential of the Upper Silesia Coal Basin, Poland. Prace Pañstwowego
Instytutu Geologicznego 142, s. 1–181.
Koz³owski, A. 1995. Origin of the Zn–Pb ores in the Olkusz and Chrzanów districts: a model based on fluid
inclusions. Acta Geologica Polonica 45, s. 84–141.
Kuhl, J. i Drewniak, R. 1977. Hydrothermal mineralization of the Siod³owe Beds in the Szombierki Coal Mine.
Bulletin of the Polish Academy of Science 25, s. 23–29.
Kurek, S. 1988. Mineralizacja Zn–Pb w górnopaleozoicznych utworach NE czêœci GZW. Przegl¹d Geologiczny
36, s. 396–401.
£apot, W. 1992. Petrografia tonsteinów z GZW. Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego 1540, 110 s.
Lewchuk, M.T. i Symons, D.T.A. 1996. Age and duration of MVT ore mineralizing events. Geology 23,
s. 233–236.
Marynowski, L. i Wyszomirski, P. 2008. Organic geochemical evidences of early–diagenetic oxidation of the
terrestrial organic matter during the Triassic arid and semi–arid climatic conditions. Applied Geochemistry
23, s. 2612–2618.
Marynowski i in. 2007 – Marynowski, L., Zatoñ, M., Bernd, R.T., Simoneit, Otto, A., Jêdrysek, M.O., Grelowski, C. i Kurkiewicz, S., 2007. Compositions, sources and depositional environments of organic matter
from the Middle Jurassic clays of Poland. Applied Geochemistry 22, s. 2456–2485.
Mazurek i in. 2006 – Mazurek, M., Hurford, A.J. i Leu, W. 2006. Unravelling the burial history of the Swiss
Molasse Basin: integration of apatite fission track, vitrinite reflectance and biomarker isomerisation analysis.
Basin Research 18, s. 27–50.
Misiak, J. 2011. Microlithotype profile of the coal seam no. 116/2 (Libi¹¿ beds) with facial interpretation –
ZG Janina (USCB). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 27, s. 5–15.

Botor 2014 / Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30(1), 85–104

101

Misiak, J. 2006. Petrography and depositional environment of the No. 308 coal seam (Upper Silesian Coal Basin,
Poland) – a new approach to maceral quantification and facies analysis. International Journal of Coal
Geology 68, s. 117–126.
Morga, R. 2000. Anizotropia optyczna wêgla w pok³adach zaburzonych tektonicznie w GZW. Prace Geologiczne
PAN 148, 86 s.
Narkiewicz, M. 2007. Development and inversion of Devonian and Carboniferous basins in the eastern part of
the Variscan foreland (Poland). Geological Quarterly 51, s. 231–256.
Nawrocki i in. 2010 – Nawrocki, J., Krzeminski, L. i Pañczyk, M. 2010. Ar–Ar ages of rocks and minerals from
the Kraków–Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Ma³opolska
and Brunovistulian terranes. Geological Quarterly 54, s. 289–300.
Nowak, G.J. 1999. Thermal maturity of organic matter in the Miocene sediments of the Carpathian Foredeep as
revealed by optical methods. [W:] Peryt, T. red. Analysis of the Tertiary Basin in the Carpathian Foredeep.
Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego 168, s. 211–220.
Oberc, J. 1993. Deep seated–fault zones and influence strip–slip fracture (Hamburg–Kraków) on development of
the major folding zone in Moravo–Silesia Mobile belt. Kwartalnik Geologiczny 37, s. 16–19.
Pilcher i in. 1991 – Pilcher, R.C., Biblie, C.J., Glicker, R., Machesky, L., i Williams, J.M. 1991. Assessment of the
potential for economic development and utilization of coal–bed methane in Poland. Report of the United
States Environemntal Protection Agency, 89 s.
Poprawa i in. 2006 – Poprawa, P., Bu³a, Z. i Jurczak-Drabek, A. 2006. Historia termiczna NE czêœci basenu
morawsko–œl¹skiego: wstêpne wyniki modelowania dojrza³oœci termicznej. [W:] Lipiarski, I. red. Materia³y
29 Sympozjum Geologia Formacji Wêglonoœnych Polski, Kraków, s. 105–113.
Poprawa i in. 2002 – Poprawa, P., Pelczarski, A. i Szewczyk, J. 2002. Post–orogenic uplift and erosion of the Polish
Carpathian Foredeep – constrains from compaction analysis. Geologica Carpathica 53, s. 251–259.
Pozzi, M. 1996. Anizotropia optyczna wêgla w pok³adach rejonu Jastrzêbia jako przejaw naprê¿eñ tektonicznych.
Zeszyty Naukowe Politechniki Œl¹skiej – Seria Górnictwo 229, s. 1–98.
Probierz, K. i Marcisz, M. 2010. Changes of coking properties with depth of deposition in coal seams of Zofiówka
monocline (SW part of Upper Silesian Coal Basin). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral
Resources Management 26, s. 71–87.
Ptak, B. i Ro¿kowski, A. 1995. Atlas geochemiczny z³ó¿ wêgla w GZW. Warszawa: Pañstwowy Instytut Geologiczny.
Repetski, J.E. i Narkiewicz, M. 1996. Conodont color and surface textural alteration in the Muschelkalk of the
Silesia–Cracow Zn–Pb district. Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego 154, s.113–121.
Roscher, M. i Schneider, J.W. 2006. Permo-Carboniferous climate: Early Pennsylvanian to Late Permian climate
development of central Europe in a regional context. [W:] Lucas, S. G., Cassinis, G. i Schneider, J. W. red.
Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology. Geological Society of London Special
Publications 265, s. 95–136.
Ro¿kowski, A. 1995. Factors controlling the groundwater flow conditions of the Carboniferous strata in the Upper
Silesian coal basin, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 65, s. 53–66.
Sas-Gustkiewicz, M. i D¿u³yñski, S. 1998. On the origin of strata–bound Zn–Pb ores in the Upper Silesia, Poland.
Annales Societatis Geologorum Poloniae 68, s. 267–278.
Sass-Gustkiewicz, M. i Kwieciñska, B. 1994. Humic–sourced organic matter from the Upper Silesia Zn–Pb
deposits. International Journal of Coal Geology 26, s. 135–154.
Œrodoñ, J. 1995. Reconstruction of maximum paleotemperatures at present erosional surface of the Upper Silesia
Coal Basin based on the composition of the illite/smectite in shales. Studia Geologica Polonica 108, s. 9–19.
Œrodoñ i in. 2006 – Œrodoñ, J., Banaœ, M., Clauer, N. i Wójtowicz, A. 2006. K–Ar evidence for a Mesozoic thermal
event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin. Clay Minerals 41, s. 669–690.
Œwierczewska, A. 2005. The interplay of the thermal and structural histories of the Magura Nappe in Poland and
Slovakia. Mineralogica Polonica 36, s. 91–144.
Szafran, S. i Wagner, M., 2000. Geotektoniczne przyczyny zmian œredniej refleksyjnoœci huminitu/witrynitu
w materii organicznej miocenu w Zapadlisku Przedkarpackim. Zeszyty Naukowe Politechniki Œl¹skiej – Seria
Górnictwo 246, s. 517–532.

102

Botor 2014 / Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30(1), 85–104

Wagner, M. i Ko³coñ, I. 1982. Studium petrologiczne twardego wêgla brunatnego z Porêby ko³o Zawiercia.
Kwartalnik Geologiczny, s. 533–544.
Wodzicki, A. 1987. Origin of the Cracovian–Silesia Zn–Pb deposits. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 57, s. 3–36.
¯ywiecki, M.M. 2004. Okreœlenie maksymalnej temperatury, ciœnienia i chemicznego sk³adu fluidów w GZW.
[W:] Ewolucja Geologiczna Zapadliska Górnoœl¹skiego w œwietle wyników badañ termicznych i tektonicznych. Raport projektu PCZ–07–1. PIG E3, Warszawa, Pañstwowy Instytut Geologiczny, 19 s.

WIEK UWÊGLENIA OSADÓW GÓRNOKARBOÑSKICH W GÓRNOŒL¥SKIM ZAG£ÊBIU WÊGLOWYM
W ŒWIETLE DATOWAÑ APATYTÓW ZA POMOC¥ METODY TRAKOWEJ I HELOWEJ

S³owa kluczowe
Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe, uwêglenie, historia termiczna, metoda trakowa,
metoda helowa, apatyt
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.
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TIMING OF COALIFICATION OF THE UPPER CARBONIFEROUS SEDIMENTS IN THE UPPER SILESIA
COAL BASIN ON THE BASIS OF BY APATITE FISSION TRACK AND HELIUM DATING

Key words
Upper Silesia Coal Basin, coalification, thermal history, fission–track analysis,
helium radiometric dating, apatite
Abstract
The apatite fission track and helium dating were used to provide a temporal framework for the coal
rank data in the Upper Silesia Coal Basin. Measured apatite fission–track (AFT) central ages from
sandstones and tonsteins in the USCB range from 259±11 (Permian) to 103±6 Ma (Early Cretaceous),
with mean track lengths ranging from 11.7±0.2 to 13.7±0.1 µm. All AFT ages are younger than sample
stratigraphic ages, indicating substantial post–depositional annealing. Samples from the western and
central part of the USCB yield AFT ages of Permian to Late Triassic (259±11 to 214±10 Ma). Mean
track lengths and unimodal track length distributions of these samples are indicative of a single
relatively rapid Variscan cooling event to below 60°C consistent with erosion during the Asturian
inversion of the basin. This was followed by slower cooling during the Mesozoic. The samples
from the eastern and NE part of the USCB have AFT ages from Late Triassic to Early Cretaceous
(210±10 Ma to 103±6 Ma). The relatively shorter mean track length and higher standard deviation,
combined with a bimodal and/or mixed fission track length distribution in some samples, is indicative
of a more complex thermal history with possibly a thermal event separated by a prolonged period in the
PAZ. Apatite helium ages of samples from across the basin range from 144.1±11 to 108.1±8 Ma (Early
Cretaceous) indicating rather slow, post–Variscan inversion cooling or the possible mid–Mesozoic
re–heating where temperatures reached only to 60–70°C. It was high enough for partial He loss
from the apatite but not enough to anneal fission tracks in the most areas of the USCB. Only in the NE
part of the USCB Mid–Mezozoic re-heating could be able to increase temperature to ~70–85°C
causing partially resetting AFT (particularly during long stay in PAZ). Mid–Mesozoic re–heating
would be caused by a hot fluid circulation related to extensional tectonic development. The timing
and temperature range from thermochronological analysis imply that major coalification processes
occurred in the latest Carboniferous period.

