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Zarys budowy ·· geologicznei

Lwowsko- Wołyńskiego

ZagłębiciW ęglowego
W budowie geologiczmej

Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego

i dbszarów IPrzyl~ydh ibierze udział Ikompleks osadów od pr,cl{ambru iPQ

czwartorzęd włąCznie.

lPre!kambr reprezentowany jest przez dolny archaik,
w półnoonej części zagłębia 'W rejonie Ratna, Itj; meco Ikuzachodowi ·od bezpośrednich iWY'Chodni skalł ulkraińskiego masyWu krystaUcmego. Dolny iPaleoZioikl'EWreZientują utwory kambru, .ordowiku i syluru,
Ikłtórych :najpełniejsze iProfi!le poznano dzi~i otworom wylkonanym na
półtn.oc dcl 'Włodzimierza WołyńSkiego. Osady środikoweg() i gQrnego pa.l eoroilku reprezen'tuje dewOlIl, kal1'lbcm d()lny i częściowo środikowy I( tab. 1).
iNa mezoro,ik Slcladają 'się ultwory jrUry i ikredy.Jura l,eży transgresywn1e na utworach lk'arlOOlllU, ale IPosiada Il okalne ro~rzestrZienien'i!e. Kreda
występuJe na całym dbsza,r ze zagłębia. Kenozoik reprezentują osady neogenu występujące ty1lko w pdłudniowo-zachodniej części !Zalgł~bia oraz
osady c~artorzędu, które przykrywają cienką \Warstwą pra,w ie cały dbszar zagłębia.
Rozpoz:na!l1.ie geologicz:ne zCłl~ębja n:i!e jest równom1erne. Najlepiej rozipomane są utwory ka:tfuonu, !kredy górnej i czwartorzędu, które przebito
dUJżą liczbą otworów i wyrobiSk Igórniozych. Osady starsze Marie są tyllko ,
'Z pojedyn.czych otworów.
"
Skały podłoża tkrystalicmego w ,graniCach zagłębia nie ,zoSta'ły nawiercone. Poznane Z10stały tyllko w killku miejscach jUlŻ poza 'zasięgiem ikarobonu (fig. 1), pod kam/brem 'W następujących otworach: Buczacz l' (na głęb.
2'()I32 m); Buc zac z 2 (1'7517 m), Chmielewka 1 l(1i63i6 m), Goroch6w l'
(34i5(} m) iŁuclk U (~1{) m).
.
Kambr nawiercono w wielu otworach lIla północ od rÓW1l1()leżnika Wło
'dzimierza WołyńSkiego. Wystąpuje Vu kambr środkowy- i Ig órny, zróż.'nico
.wany iP'od W!~g.lędem miąższaści w granica,ch '5~20755iO m w poszC'~ególnych
rej'anach. W jego spągu 'Wyst~uje rylfej. Osady kambruprzytk'ry:te są oSadamI] wizenu.
Utworyordowilku poznano 'w póhi.oonej j półn'OC'il()..Jzaahodniej części
Zlagł~bia, przy czym IW niektóryCihotworach ~ostały ()ne przebite.
Sylur stwierdzono wOlkolircach OleSka, gdzie )V'yIStępuj'e pod dolnym
dewonem na głębokości 111'76+11812 3 m. rw oikolicach Rawy RuSkiej wyOIdsłonię'ty
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stępuje bezpośrednio pod jurą, a w części północnej d! północno-wschod
n iej :zagłę!bia pod wizoo€ill1 lUlb !kredą.
Dewon stwierdwno na całym obs'zarze zagłę!bia i obszarach sąsiednich .
W .granicach 'Zagłębia węglowego ,wyStępuje dewon doln-y, środkowy
i górny. Dewon dolny leży zgodnie na sylurze i wyikształcany jest w po.staci utworów lagunowo-ikantynenJta1nych 1(330 m), których gru/bość maleje iW !kierullllku półnoonym ~ak, że 'W okolicach Ludka - gdzie stwierdoono transgresyWn€ wyst~owanie deWonu środkowego na sylurze -wyJdinolWluJe się ca'ł!kowicie.Dew<m środkowy lWy;kształcOll1Y jest w postaci wzaJemnie przewarsltwiających się dolomitó.w, lWapieni! dolomitycznych, iłowców i mułowców 'o miąższości do '1!f:iO in. Dewon Ig órny wyStę- puje na całym obszarze zagłębia. Fr8.lIl i famen są udakumenltowane paleontolo'g icznie i wy1ka:zują charalkterystycmy ·skład l11tologicmy. W ich
dolnej c:zęści występują dolomity z wIlcl:adkami --gipsów, a w ,górnej wyłącznie wapienie. tMiąŻlS2'lOŚĆdewonu górnego osiąga '5'510 m, ogólna mią.ż
szość dewonu wynosi 1:000+11
100 m.

Fig. 1. Schematyczna
mapa
stropu utwor.ów ikJrystaililC7lI1Y>Qh w 'L8:pad!liiSku
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Karb o n. W ,g ranicach zagłębia występuje !karloon do1ny repr,ezen:" .
towan-y przez tu-m ej, wizen i iIlamUT oraz dJ01:na część ikal'lbon.u środJkow~o
reprezentowana jpT.ze'Z lbaS2lkir (westTfal). iBodstaJwową część profilu karbonu stanowią mułowce; iłowce i piaSkowce, wśród których występują
drolbnodkruchowe !Zlepieńce, warstewlki łu/b grube ławice wapieni i pokłady węgla.
.
!Rozmieszczenie tych Skał w profi.lu jeSt nieróWIIlomierne. WlłJpienie
dominują 'W środkowej części wizenuzajmując do 715"/0. ogólnej miąż..;;
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sz{)ści profilu, piaskowce naJt{)miast w górnej części namuru, szczególnie
. w ,bas:zJkirze.
:Pokłady i wa·rstewki ,węgla występują w promu całego ikar:bonru 'z wyjątkiem turnej'll.iPoIkłady o znac'zeniu praiktyc:znym występ'Ują 'wyłącznie
w .'n amurze. Osady turneju :mane są tyllką w północnej i [Jóhwcn{)-wSClhodniej części zagłębia, w kiel'u!łlJku południowym sięgają tyllko do Solkala,
a dalej 'ku południowi już nie występują; na górnym dewoni.e leżą tu
niezg.odnie osady wizenu.
Osady wizenu leżą na turrneju straotyg,r aficznie iThiezgodnie, a na osadach
starszych - transgresyW!Il,ie. Pr!Zejście wizenu do iThaffioUrU jest ciągłe, usta"lone pale<lnt-ologic.tnie. Granica przyjmowania je,s t w Bpągu 'w apienia Ni'
Profil owi'z enu nie jest p.eł!I1y, .p{)nieważ !brak 'osadów dolnej jego częścL
IJi!tol{)gicznie wylkształc ony jest w postaci iłowców, mułowców, pias!k{)wców, wapieni · i węgli kamiennych. Wapienie występują b~rednio
w stropi;e pokładów węgla lub nieco nad nimi, grubość ich -w ynosi 00,2'0 +
0,5'0 m~ a tylko w części środJkowej dochodzi! do 4'0 m. Wapienie charalkteryzują się dużą regularnością występowania, w 'związJku z. tym są dobrymi poziomami przewodnimi (V). Miąższość osadów wizenu osiąga 500 m.
OsadY ·lI1amuru ciągną ISięstosUiI1ikowo wąskim 'pa,sem wzdłuż 'z achodniej granicy ,zagłębia. Od niżejległych osadów wiz€mu różnią się prawie
zu:peł!nym brakiem wapieni, oz wyjąiJkiem jed!ne,g'o stałego poziomu wapienia o 'grubości O,'5--:-Jl,5 m, występującego w spągu namuru (N1pierwszy namurslki). Miejscami występują hardzo ·zaillone warstewki wapienia ikilikucen'tym~trowej grubości. W namur~e występuje seria węglo
nośna zawierająca ,prokłady węgla o znaczetniu przemysłowym. Przejście
do wizenu jest ciągłe, a granicę namur - wizenok'reślrono paleontologicznie 'Częściowo tyllko w spągu ·w.apienia Ni' W południ.owe j części zagłębil;l wapień ten miejscami wylklinowuje się i
tych przY'padkach granica jest umowna, iPrzebi~a ona w serii mułowC<1wo-iłowcowej w spągu
warstwy zawierającej duże naJgromadzenie Posidonomya sp. Górną granicę namuru wy2'Jnacza się w spągu cienkiego poIkładu wapienia ilastego
Wi - piellWsz~o baszJkirskiego (westfallskieg.o).
.
Ogólrna mi~szość :nam.uru wynoSiI ~2i5+2J25 rri.1Wzrastaona wikieroo.ku południowym i polUldniowo""zachodnim w wyniku facjalnej zmiany
charakte'r u sikał i, być moż,e, wewnąltrz formacyjnych rozmyć w półn{)cnej
części zagł,~bia . Seria :namuru podzielona jest na dwa ogmiwa różrniące się
pod względem Hitologicznym - liszmiańJSkie (dolne) i lbuźańskie (:górne).
Osady bas:lJkiru i(ka,rhon śr<Jrdkowy) występują . w,ąską strefą IW lZach{)dniejczęŚ'Ci zagłę:bia. Ich miąższość nie .przekracza 2100 m. L,eżą one z pewną nie2Jgod,n<lŚCią straltygra,fiCZl!l.ą na osadach warstw lbużańSkich. W stropie lbas21kiru występuje mezozoiik, :głównie kfeda, a lokalnie ]ura. ' .
WystępuJące l<likalnie {)!Sady jury leżą t~an.sgresyrw:nie na ka'l'!oonie,
a miejscoami :na dewonie.' Zachowały się iprrede WrszysiJki:m w obniżeniJach
powierzdhni paleozoiiku, dzięki czemu nie u.legły erozji. W brzeżnyoh,
półnl()Ctl!o- i połudn.iOlWo-'zachoonich częściaoh zagłębia jura miejscami
leży bezpośrednio na sylurze iJ kambrze. Kontakt jury z utworami starszymi lest .ostr.o zaznaczony. Jurę śrOiCłkową budują utw.ory głównie piaskowoowo-ila~te, c:żęsto psbre, ·gómą natomiast wyłąc:mie wa,pięnie.
Utwory kredy leżą st~atygratficznie niezgodniiie na ka.mbrze, syluTze,
dew.onie, .lkarbonie i jurze. Wykształcone są w . postaci monotolll!llej serii
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Tabeh 1
Syntetycżny profil geologiczny Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego

li

i piaskowce 2 Wikła.dikami
wapieni i węgli kamiennych. Otwornice, :ra·
mieniooQgi., .im.ałże i S2iClZąi1lk:i. IroŚ1imn,e.
~ IPLaslkoWce. T,z adziej. iłowce i mułowce z ozę
Mezozoik-Kenozoik MzKz

Mułowce, ~ce

'stytmi: ,wkłacllk;ami w~. lUcmeszczą'fJki roś,
(]Jame, mEe, Tza<lllro gOlIliLatyt1;y.

II

3

MulłoW1ce li ,iiJOWtCe 7.: WfldadikJami. piaS1lrowców

i

w~i,

:r:z:a1(jJlro

SZlc:z:ąit'k,i ;rłośllimlIle, .

2

wJkIMdk'i wapieni.

Często .

rzadziej otworn.tlce, mdbe,

ramiaroonogi.
iMułowce i ifuwK:e 7.: włkłaldlk:ami wapieni, rzamiej pi8lSllrowoe 1 wIlclaJdIki lW'ęglii. Otwornice,
rallll'i-euionogi, małżorac2'Jkfu, .szczą1Jkd: roślinne,
/kIrynoidy, mszywioły.
15iMułowce, ~owce IZ 'WIldaldk:'a'mIi piaskowców
[ wapieni, 'WfIda;dJk'i
IW IC2IęŚci dolnej
wapielndez w!kładJmami mu!l:owc6w, rzad~ej
lNowcÓIW i piaSkiolwlcÓIW, rzadklo węgJ!i.otwor
mce, ramienionogi;, lkiorale, .rzadko mszywioły,
maiłiże, małżoraJC:zJlti d me.
6 Wapienie, .rzadziej mulowce i iłowce, wkłaidki
IpiasikowCÓ1M. otwomtce, r:amlend:OI!1OIgi, ikora- .

4

3

w_.

5

J.e, ikryn.oidy, małrboreC2Jkll.

ChernyshineUa glotmiformis, eaman-otepchia a.cuti rogata. iMurowce, margle
z wtkła<llkanili wapieni li: ikOlIllglOllIler8ltaw (pstre
warstwy). NielJd,czna !Iili01'a. DdLamity ż wtkład
Ikam! m~owlc6w, iłO!Wc6w.[',zaidziej wa.piati..

7 Wapienie z
g

I 1lzgY
I

lIoJe

i

:t!

iMaiłżoMc2lki"

,o\twiomfce.

10

8 W,a:pi.enie -detrytytcme. iJiczne :rami:eniooogi,

11

. maUoraczlk:i, -Wadorosty, rzaldkie otwOml.ce
d inne.
'9 Wapi:enie z ezęs:tymd braJChiilo.pOOami, ikorałe,
rzadko otwornice, małżoraGlki.
10 Dolmnirt;y; pti:alskOlWce z :wik:!ł-adlkami mruŁow1CÓ'W i iłowców. Ramienionogi, ryby, .Jii.ścio
nOlgi,; małZor~czk;i. W.apiJe;nie z :flauną Ikoralti

13

'1

miSlZywi<Oiłów.

111 DolJomi.ty ł m'llłowce zlWlk:hłidkamli Jrowc6w.
IpiaslkiOlW'c6w:, wapieni i ma11gli.Kora[e, ·UnigU!l;e, rylby, WOOO!l'oSlty, małri;,orac:zllci.
12 iPiaskow:ce· i ilx>wce. MuŁowce i gliny, pstre
Skały. !E\<;yllodlity, ry,b y iP81lliCel'lIle.
1:3 IPllfue iłOWlCie, mułowce" piaLslkowce. iMa~żo..
ra.czlk:li, 'Szcząl1;lki :rylb.
~

...

17

. . 1'4

I

~ .

15
Cm,

.~
I

~

MułOlWce

,z wtkil:adlkamd. mar,g!i i wapieni.
W 'dolnej -części - wapienie" marg,lJez ~.:.
!karni mtWCYWICaw. lKorall:e, graptolity i dnne.
lWa'pienie, margle i mtHowce. · Ramienionogi.
Spllrtfery, Ik!o:rale, IlIlISzywLoły, Śll!Lma!ki, tTyro-

18

16

!bity.
-W .stropie ---' pj.asik:owce ;i wap"ienie z Ibradhiiopodiami, niże.j wa.pienie, :ramienionogi,
!trylobity, ,w

ICzę§Ci

dol!nej ,pia.sk:,owce.
lPiaSkoWlce, mułiowce i dłowce..
W d<olinej Części pias!ko.wce jaSiIle.

17 Na ;przemian
18

Mułowce,

w

części

górnej

i,JiolWcÓIW ci piasko.wców.

11OOwce,

19

·'często

M~ce

lPl"żcwarstwienia

w do'linej -

pias-

z g11aUJkonite:rn.

i da·owce, IpiruslkoWlce.

~O lMu!ł,owce ciemne ze sfer,Clfo'sf'oryt1;ami, piu~ll

Ik;owce .ar:k:o:1lowe.
PliaslkOlWlce 3il'Ik:ozowe, !i'QlWce, mułowce, zJ.e..
ipieńce

22

Archeozoik

~.pt1'll

pstre, <ry1;miocmieprzewa1'lStwi:ooe.

Bazallty, .tulfy przeWlall.'iS'twione <Skałami elfu,zYWill'o-osadowymil.

213 PiaSlrowce arlkozowe, pstre li: ,:zJI.epieńloe.
2J4 PlasIrowce ikJwaroowo-slkalleniQWe, drobnolziarlli.iste, rzadziej pstre łllowce.
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. ma·r·g li i kredy piszącej {!kreda górna) . Miąższość ·osadów kredy waha się
od 8O--J121() m we wP'Chod'iliej częścil :zagłębia do 2100 m i węcej w części
południowo-zachod:niej.
.
. iN'a podstawie 'szczegółowych Ibadań rpaleontolQgicznych wydzielono
osady cenoinariu, turonu, ikoniail:ru, santolllu, Ikarrljpanu imastrychtu'. Cenoman występuje w postaci odosoib:nionyoh płatów. IW dolnej części wy':'
kształcony jest w postaci szarozielonego, średnioziarnistego piaskowca,
który zawiera ziarna glauikoniJtu, fosfory tu i otociaki -czaTnych krzemieni. .
l,{u górze piaskowiec :przechodzi w jasnoszary margiel piaszczysty, profil
c'enomanu kończy pakiet ikredopoddbnych !białych wapieni. Turon wystę
j:mje na całym OIbsza'rze zagłębia. Pod w~lędem litologic:znym utwory turonu są zróżnicowallle:w części południowej są to białe i! jasnosza.re wapienie; w C'z~ci rpółnoollO-zachodniej wapienie !kredopodobne, w gra,nicach
'złoża wołyńskiego przechodzące w mair gle kredopoddbne i kredę piszącą.
Osadylkoniaku prawiie . nie różnią się litologicznie ,od turonu. Santon
i kampan wykształcone ' są w postaci białych ~ '. szarozielonych margli, podobnie wyikształoony jest mastrycht.
Osady neogenu I1Qi2JW1nięte są tylko w południowejperyfelJ'(!.mej części
zagłębia w o!kolicach miejscowości OleSko, Złoczew, Rawa Ruska
i! Niestie'row, ,gdzie występują w odosobnionych płatach na zerodowmej
powierzchni /kredy górnej. Reprezentowane są' pIizez 'dolny 1:orton wykształoony w postaci dwóch serii: dolnej - węglonośnej (węgle !brunatne)
i górnej -litotamniowej.
. '
.
Osady czwartorzędu przykrywają na całym obszarze zagłębia utwory
starsze. Wykszftałcane są głównie .'W postaci osadów lodowcowych, rzecznych, rzadziej less,&w.
.

K'lLK:A UWlAJG NiA 'I1EM!A!T 'l1EJKTlON1IKlI LWOWlSEQ-,WlO'Ł YŃSKliEGO
.
21AOŁĘB]A 'WĘGLOWEGO
Lwowsko- Wołyńękie

Zagłębie 'Węglowe leży

na zachód od ukraińskiego
Skraju platformy :rosyjskiej (fig. 2).
."
.
.
Obszar rozciągający się pomiędzy płytą wołyńslko-podolslką a Górami .
Swięto/kr.zyskinii ma charaJkter depresji. W jej centralnej, najlbardziej pogrążonejcz,ęściwystępują osady karbonu produktywnego. To paleozoiczme
zapadliSko ciąlgpące się wzdłu!Ż !kierunku LwóWf--<Brześć oIk'reślane jest
mianem :zapadlisika lwowsko~rzeskiego. Oś tego zapadliska biegnie nieco
na wschód od Lwowa w kierunku na Chełm Lubelski i ła'gOdnie zapada '
w kierun!lru pó1noono-zachodnim. Wymienione za~,.adlislko na północy łą
czy się z zrupadii~ieni bialłorusko-poles'kim, a [lfl , IP_ohl'dniu 'Z deJ)'resją

maSyWu kIrystaliC'znego na

połudn:iowo-'zachodnim

podkarpacką·

Badania ostatnich lat wylka'Zały, że wystę.pu jąc e pod mią!Ższym nadkredy u1twory paleozoiku wschodllliego skłonu zapadlisIka lwowsko-,brzeskiego stanowią IdJwa róż:n·e oIbszary str\tktura1lne -iPołudniowy
i północny. Powstanie iich związaJIle jest 'ZE dużym równoleżnikowym
uskolkiem (iUSko'k "Siewiernyj"), przebiegającym nieco na N od Modzimie·rza WołyńSkiego.
Południowy obszar strukturalny rozc~ągający się na południe od
wspomnianeg.o uskoku nosi na'zwę zapadlisIka lrwowSko-wołyńSlkiego. Półkładem
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Fig. 2. Schemat tełktoniJk'i 'Lwow,sko-IWołyńSkiego Zagłębia
Tecrtonicall scheme al wOIV-Vidlihynim Coal BasdIIl
1 - USkOki; !li 1 - , faul'bs; 2 -

Węglowego

wapi1en.ia VI (w.lzenu); 3 - otwory wieI'micze
1000000aryof Vi (V'l.Sean) [LmestOllles; 3 -bore holES

~amca zaslęj!iu
extł!lllit

nocny - wyd,źwi gl!1i.ęty iblak określa się mianem !Wypiętrzenia wołyńSko
'
..(brzeSkiego. Formowanie
lwowSko-wołyńskiego żapadliska ,zaczęło Bioę
w paleozoilku - Iwostatmiej razie orogenezy hercyńskiej, a zakońC'zoll'i,e
zostało dopiero z :końc·emkredy.

Lwowsko~WOłyńskie !Zagłębie Węglowe
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W wyniku badań stwierdzono pewną asymetrię i zrozIllcowanie pomiędzy struktu!t'ami paleozoicznymi, jiUrajskimi i kredowymi. Podnoszący
się w ciągu. dłUJgiego czasu ukraińSki masyw krystaliczny IUWa,ruńikował
regresywny charakter utworów pa'leozoiiku i mezozoiku na półudniow~
-zacJhodnimkrańc'U

pla1tformy rosyjskiej. DopierO' w

najwyżsżej

leżą transgresywnie na jurze i paleozoiiku.
W · miaręobniżarnia się podłoża krystalicznego w zapadlisku

kredzie

O'sady wronu

lwowskona
ich
cechą dla
kOII1!Pleks

-wołyńSkim -zwiększa sięmiąlŻsz<llŚĆ utworów paleozoiku ze wschodu
zachód. Pojawienie się IW tym !kieruń1kru coraz młodszych poziomów,

regionaLne ·Obni:żanie

się i Z!Większanie miąższości jest ogólną
połu'd!niowo,""zachodniegolkrańca platformy rosyj'skiej.Cały
osadów wykazuje łagodne nachylenie w kierunku zachodnim.
/Wyniki badań wschodnich i południ()fWQ-IWschod:nich peryferii
liska karbOńSkiegO' (stWierdzonego w srer~ O'tworów) wskazują

zapadna to,
że jego <
og.ólna rozciągłość ma !kiemne!k INlNiW z,godmyz nachyleniem jego
osi. Kierunek Tozciiągłości warstw potwierdzają również ,badania geofizyczrne.
206

er.

. 104

992
10081029

+

+ +

+

+

Fi'g . 3. Przekrój geo1ogkzny przez usk:<OIk: .,siewiernyj"
Ge()log~call secti'On 'twwgh .,lSyevy,erny.i" fauM

Wschodnia granica ooadów

IkarbońSkich

tego .zapadliSka przebiega od
przez Złoczew, -a:źdo rejonu Gr6dika . .
Granica połurc;lJniowa jest mniej w;yraŹlIla.Sądząc z danych georizyczr:nych
i odsłonięć w dor~eczu Dniestru porwirnma przebiJergać _przez .okO'lice Przemyśla i w ilde~u ma S od Lwowa. Granica lPołUJdmow~-zachodnia p~
krywa się z dysldk~ją -Rawy RuSkiej. Granicę ' pómooną stanowi uskok
,,siewiernyj", prnełbiegającyna !N od 'W rodzitnierza Wołyńskiego (fig .. 3),
przecinający cały ikomplelk s paleozoiku i pawocluj-ący jego zr~ucenie ku
zaclhodowi. Dalej w !kieroolku p6łnocno-zadhcdIlim,za Ulskokiem, Ilml1bon
leży już nie. na dewonie, lecz nie2igodrni,e ma 'Utworach ikambru i syluru.
Perytferyczne pa:rtiezapadliska lwowsko-wotłyńskiego mawschod'zie
przechodzą w ptytę wołyńsko.,podO'lską, na poludrniułączą się ·'z depresją
podJkarpacką, od zach<Jldu ilroniaikffmją z sylurem wyniesienia Rawy RusmiejscOW<lŚCi TOI'CŻyn

'lciej.

na

półn.ocy,

.

Osady lPaleozoikruzapadliSka Ilwowsko-wołyńskiego są słabo :2'Jdyslokowane, w pewnym stopniu odt!Warzają relielf powierzchrni podłro~a krystalicznego, w obrębie którego za-znaczająsię lokalne elewacje i obniżenia,
przy ogólinym :Łagodnym zapadamiu podł..oża w Ikieru:nłku zachodnliJm.
.
Synlkliny wypehrlOtnJe Ikarl>o.nem mają.ro.zci:ągłość 2lgodlnąz rozciągłioś..
cią -zapadliSka. W ich centralnychczęś(!iach wyStępują iz achowane i nie ~
radowane osady węgIO!Il()IŚne, rozpozmane jako poszczególne -'złoża węgl~

Tabela 2

Systematyka dyslokacji niecilłgłych Lwowsko-Woly6skiego Zagłębia Węglowego

~,

Amplituda
przemieszczenia

przewyższająca

Charakter
przemiesz
czenio
1. prosty

Częstotliwość

uskoków

A. pOjedyńcze

miązszość

Znaczenie
. uskoku w serii

płaszczyzny

I'łęglawej

przesunięcia

I

a.

pokładu węgla

tnące całą

Nachylenie

lIi.

słabo

·nachylone.,
nachylenia

miąższość

kął

produktywną

do 45°

I
I

Warunki
filtracji '

M. otwarte

Kryteria poszukiwawcze
i eksploatacyjne w oparciu o dyslokacje
nieciqgle

I. 2. A ..i B. y. M - prze·
puszczające gaz i wodę
II. A. i B. b.
pusz.czające

II riie przew yzsza'12' złożon~
jqco

mlą:i:szości

pokładu węgla

I

B.

~1w.ielosfO P nrowe

r'

M ....: przegaz

1<.

II. 1. A. 8. b. K.N -:- nie·
przepuszczalne dla
gazu i wady

I. 2. B. a. x. M - .towa-

pojedyncze
pokłady

y. sil'ni'e nachylone, /. N. ekranują'
kąt nachylenia
ce
powyżej .

45°

~I~
--

1- r

~

:::s

~

O-

rzyszą strefie szczelino-

~
<+

P't

pokładów

węgla

i skał

I. 2. B. a. y. M - w strelie. uskokowej pokład
węgla wysokopopielisle.
go
I. 1. 2~ A. o. y -

........

!li'

watej
otaczających

tnące

o
'
O).

dla
ob-

poszukiwoń skrzydła
niżonego ' niezbędne

dodalkow'e prace geoli·
zuczno-poszukiwawcze

1-~

'Streszczenie
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we: wołyńSlkie, sdkalskie, mierzeczeństkie, 'tiagł'owskie i karowskiie. Osady
karbonu rorozielone są wym.iesieniami o charakterze antyklin, w jądrach
których występują starsze poziomy be2lWęgl'OWe. .
.
' W obrębie wymienionych If-ormstrulkturalnych istnieją równi~ niewie]kich rozmia'rów brachyantyklliny i brachysytnlkHny, powodujące znaczną UItl!dulację osadów kanbońskidh.
W kierunku zachodnim osady karbonu posiadają pełniejszy profil,
o czym świadczą prace z 'Osta1rriich lat prowadzone w woj. lubelskim.
'
iPodcza's rozJpozn.awania i ,eik:sploatacji 'złóż węgla ustallOlIio,:he ,w g.ra:n.i-'
cach zagłębia osady karbonu, jury ] kredy są zaburzone nie tylko poJedynczymi uSkokami, a całym] grupami uskoków o am;plitudach do H) m.
WedłUjg. wieku tworzenia się uskoków dzielimy je na dwie grupy, tj.
uSkoki hercyńskie, które tną osady Ikar'bónu i stal'!Sze od kariboIl'Uj oraz
uskoki alpejSkie, tnące osady kredyi starsze. Napodstawie szczegółowych
:badań usta,l ono tklasy1.fitkację :(tab. 2y Itvch us'kolków.
IlliStytut GeologU l Geochem'i1 IPs:loiw Naturalnych
A'kademU Nauk USRR
Nadesłano

etnia 17 lutego a969
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PISMlENNICTWO
A. (1968) ~ reOJIOI'H'JecKoe CTpoeKHe II reKTOWl'lecKlIe oco6emłOCIJI JlI,BOBCKO-BOJILIH~KOrO KaMeHHoyroJlblloro 6acCeibia. HayKoBa AYMxa. '

KYIIIHHPYK B.

BeHe.n;HKT KYillHHPYK ,

CXEMA rEOJIOml.JECKOrO

CTPOEłlIDI

JlLBOBCKO-BOJILIHCKOrO YrOJIbHOrO
IJACCEIDIA
Pe3IOMe

B CTaThe npe.a;CTaBJIeHbI B03pacT II XapaKTepHCTHKa OTJIOlKemdi:, COCTaBJIJIIO~ 3TOT

Bacceh.

3.a;ecLlIMeIOTCH OTJIOlKeBIDI PHcPeH, BeH,ll;a, KeM6pHH, OP.a;OBlIKa, CHJIYPa, .a;eBOHa, Kap6oHa, IOpLI,
MeJIa, B:eoreHa IiI 'leTBepTlI'ffiLIe OTJIOlKeBIDI (Ta6JI.

,l).

YroJlb lIMeeTCH BO BCeX 3TalKax Kap60Ha 3a IiICKJIIO'leHlIeM TypHeH, T.e. B

BJiI3ee, HaMIOpe

IiI 6aIllICRpe (=BeCTclJamo). IIpo.a;yKTHBHIUI cepu COCTOlIT H3 aJIClBpOJJRTOB, apreJIJI1ITOB II llCC'łllHH
'KOB C TOHKHMH IIJIllCTaMlI MeJIKoo6JIOMO'lHbIX KOHI'JIOMepaTOB, a TaJOKe npOUJIaCTKaMH IiIJIlI CJIOHMlI 1I3BecTHlIKOB H 3aJIelKełt yrJIH.

1iacceAH

JlBlliIeTCH ClIJIbHO TeKTOHH'lCCm HapymellHLlM XIlK OT.a;e.1IbHLIMlI c6pocaMlI, TaK

lID;eJlbIMH lIX KOMWIeKcaMlI. Ha oc:HOBaIłHH MHOro'lliICJIeHIIhIX MarepHaJIOB aBTOp COCTaBlIJI KJIaC-

CliIclJlIK~ 3TlIX C6POCOB H nOKa3aJI lIX 3Hl1'leHHe .a;mI llOBCKO~ pa60T (Ta6JI.

2)
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OUTLINE OF GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE LVOV BASIN

VOLHYNIA COAL

~e paper presmltts both a'g eand character ,of deposits thalt buitlld up tJhe a'rea
of tihe basinoonsirdered. Here are found deposits of RLphean, Vendian, Carnbrian,
Ordovid an, SilluriaaJ., Devonian, CariboniIfer{)us, Jurassic, . OretaJceO'll'S , Neogene and
Quartern.ary rage (Table 1).
Coal occurs in all CaI<boniferous series, :except for Tournaisian, i.e. in t he Visean,
NamurjaJn and .BaShlkirian ('Westphailian~ . '1'he: ip roductive series consists of siltstones,
day-stollles, and sanid'stones, intel'ca1ated wi't-h 't hin beds ,of 'fillle-d1asti-c roon'glom.erates,
with thilll ,layers or bank,s of iJ.imestones" and rih -ooal seams.
The ,b asin isstronglyteet{)nically disturbed 'by single faults, or by a series of
f8luJIts. 011 the basis 'Oi:fll'i-ch materials, dlhe present author ha-s e1aborateda !ClaSlsification of these faults, "giving also their importance forprospections '(Table 2).

