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Uwęglenie pokładów

w Górnoślqskim Zagłębiu Węglowym
Z.agadnieniu uwęglenia poświęcono w ostatnich latach wiele uwa,gi zarówno 'ze względu na jego teoretyczne, jak i praktyczne znaczenie. Problem metamorfimlU węgla był dyskutowany przez szereg autorów, którzy na, poparcie swych poglądów przytaczali argumenty, przypisując tym
czy innym czynnikom większe lub. mniejsze znaczeme i usiłując ' uogólnić
wnioski wyciągnięte na podstawie stosunków miejscowycl1. Prowadziło
to często do formułowania sprzecznych. wniosków. Te różnice poglądów
wynikały przede wszystkim z. usiłowania wykrycia jednego, uIlliwersalnegoczynnika przy ponlinięciumsady komplekSowego działania wszystkich czynników.
Najczęściej jako główny czynnik uwęglenia przyjmowano ciśnienie
związane. z ruchami górotwórczymi. . W mniejszym stopniu brano pod
uwagę zjawisk.a plutoniczne, wpływ stopnia geotermicznego i · statycznego ciśnienia nadkładu. Oprócz tych najsilniej podkreślooyCh czynników
podawano 8Żereg innydh drugorzędIi;ych czynników, których znac7lertie
jest bardzo niejasne. RzeczyWliściie jest bardzo trudno ocenić na przykład
'znaczenie różnic. topog:raficznych, wł,asności fizyczno-chemicznych' środo
wiska lub stopnia zwięzłości skał nadkładu dla! przebiegu procesu uwę
glenia. Przynaszyc!h badaniach w Zagłębiu Górnośląskim staraliśmy się
unikać jakichkolwiek, nawet roboczych hipotez. Oceniając wyniki
uwzględniaNśmy tylko fakty wypływające z zebrania ,obfitego materiału
na obsza'rze ostrawsko-ka,rwińskim i danych uzys'kanych z polskiej części
·zagłębia. Analiżując Wyniki, roZpat,rywaliŚInY także ;znane z piśmd.en~
nictwa stosunk,i 'panujące w innych zagłębiach naświetie.
TEKTONICZNY I ' SEDYMENTACYJNY ROZWOJ

ZAGŁĘBIA

Zagłębie Górnośląskie należy do dwóch głównych stref tektonicznych:
mobilnej (z cechami strefy geosynklinalnej) i stabilnej (z cechami platformy). Między tymi strefami istnieje str·e fa przejściowa (J. z'eman, 1958)'Str,efa. m o b i l n a jest reprezentowana przez warstwy karbonu produktywnego o miąższości ponad 4000 m. Qrupa brzeżna' (grupa. ostrawska,
niem. Randgruppe) osiąga w zachodniej części zagłębia miąższość ponad
3000 m, we wschodniej i północno-wschodniej około 1700 m. Ka·rbon nie";

'
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produktywny - kulm (górny wizen i dolna część namuru A) ma w czę
.zachodniej miąższość ponJad 1800 m, we wschodniej i południowej (dalsze QkQlice Cieszyna) tylko nieco ponad 500 m. Na zachodzie kulm jest
rozwdnięty w facji fliszowej (O'ZIla'k i głębszegQ morza), na wschodzie i południu w f,a cji 'Wapienia węglowego (s:zJelf) ~ Redukcję miąższości warstw
ku wsdhodQwi i południowi Wy'ka·zały ostatniQ głębokie wiercenia struktura/lne. Niektóre poziomy grupy ostrawskiej w kierunku na południe od .
Ostrawy (na zachód Qd Frydka) cienieją Q 40010, a w kierunku południowowsahodnim - nawet Q 60010.
.
Strefa s t ab i l n a zajmuje wschodnią i południową część zagłębia. '
Oprócz redukcji miąższości warstw od strefy mobilnej różni się ona więk
szą węglonośnością, mniejszą liCZlbą pokładów węgla Q stosunkowo więk
szej miąższości, mniejszą ilością transgresji mQrskich (przy dłuższym
ich trw.anli:u) i wreszcie mrui.ejszą liC2lbą cyklów' sedymentacyjnych.
Strefa p r z .e j ś c i Q wa wykazuje cechy geosynkliny i platfQrmy na
przemian. Strefę tę wyznacza z 'g rubsza przebieg fałdu orłQwskiego. Tektonicznie · strefa ta 'była predy;sponowana dzięki migracji osiQwej części
'zagłębia na wschód pod wpływem stopniQwegQ wzrostu ruchliwości platfQrmowego podłoża i dźwigania się zespołów warstw na zachodzie.
Największe obniżanie się dna (największa akumulacja osadów) w illamUNe A 'zachodZliło w zadho4niejC7Ję~i zagłębia',. śCiślej na zachód od
fałdu orłowskoiego·. Zagłębie miałQ wtedy char.a-kterasymetrycznej geosyflkiliny. W końcu narouru A morże ustąpiło, ze stadium paraliczne.go
zagłębie przeszłOI w stadium limniczne, osiOIwa zaś część obszaru sedymentacji uległa przesunięciu ku wiSChodowi. Obszar ten uległ przy tym .
zmniejlSz€ll1iu. Fałd Qrłowski w okresie tegQ przesunięcia, Qbszaru sedymentacji odgrywa,ł w południowej częściza,głębia rolę geantykliny.
Obszar ' sedynlentacji został przez dźwigający się fałd orłQwski podzielony na dwie części, z których zachodnia (geosynklina namurska) stop.niowQzanikała, wschodnia zaś roowijała się ' w da,1.szym ciągu w bardziej
ruchliwą geosynklinę (geosynklina westfalska). Dalsze przesunięcie czę
ści osiowej ku wsclhQdowi nastąpiło prawdopodOlbnie w westfału B. Na
zac!hodzie sedymentacja miała już wtedy charakter regre$)'wny, na wscho- '
dzie zaś transgresywny (war.stwy Qrzeskie leżą tu bezpośredniQ p'a grupie
ostrawskiej). Przesunięcie odbywałOI się pod wpływem dźwigania się dna
u zachodniego, a prawdopodO'bnie i u południQwego brzegu zagłębia, uruchomienia platfQrmowego podłoża oraz Pod wpływem stopniQwego, zmniejszania (zwężania) obszaru sedymentacji.
Synsedymentacyjny rozwój 'f;;łłdu orłQwskiegO' z:ostał wyka:zaJny na'
O'bszarze ostrawsko-karwińskdm. Warstwy siodłQwe i rudzkie na tym .
obszarze wyklinowują się w kierunku ku fałdOlwi, pokłady zaś węgla łą
czą się. Wzdłuż fałdu stwierdzono jednak przejawy wietrzenia kopalnegO',
na Qbszarze Za'ś samegO' fałdu - słabe przejawy płytkich intruzji, a nawet wulkJa.njamu powier.whniOiWegQ (J. Pe11rana, M. l)Qpiit.a 1954, M. Dopita, J. Petranek 1955). Wietrzenie kopałne przejawia sięw postaci pstrych
bl;l'rw ~dów karbońskich - czerwOlnych, brązowych, . zielonawycIh i białawych,z czym związane jest zmniejszanie się, a nawet całkO'wity Zanik '
pakła4ów węgla. Pierw$Zle wznosząoe ruchy fałdu orłowskiego Z8IZIlaq;yły się w pąłudniowej części 'Zagłębia i Vi mia,rę dalszegQ rozWQju przesuwały się ~topniQWO ku północy.
ści
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Zachodnią (mQbilną) część zagłębia char,akteryzuj e wielkie Qbniżanie
się dnaobszai'u sedymentacji, intebsywne sfałdowanie warstw i potężne
wydźwignięcie sfałdewanego. kompleksu ... Wschodnią i środko.wą część
(strefę stabilną i przejściewą) cechuje nieznaczne ebniżanie się dna" słabe
sfałdQwanie (powstanie br,achysynkU.n) -::-' prawie bez przejawów tek-

tcniki tangencj,alriej i przewaga promienistej tektoniki uskekowej, miejscami o oharakterze synsedymentacyjnym ..
UWĘGLENIE POKŁADÓW ZAGŁĘBIA GÓRNOŚLĄSKIEGC?

Zmiany uwęglenia i związane z nim zmiany jakości substancji o.bserwewaliśmy tylke crientacyjnie w. całym profilu karbonu produktywnego
cbszaru ostrawsko-karwińskiego i w polslciej części za'głębia. Przy szczegółcwym jednak rozwiązywaniu problemu zamierzaliśmy zbadać jeden
charakterystyC2IDy Po.kład, destępny na możliwie dużej przestrzeni. Tą

zbadaną jednostką był spągo.wy pokł,ad warstw siodłcwyoh pokład'
Prokop (w Polsce noszący nazwę 510, na2JWy.niemieckie - Poch,hammer,
Reden) , który jest na przestrzeni całego zagłębia łatwy do. dekładnege
zidentyfikewania dzięki temu, że w j,e go spągu leżą morskie pozio.my
Ro.emer. I i II craz Gaebler. Z punktu widzenia, petregrafii węgla pokład
ten jest wykształcony bardzo monetennie. Zbudowany jest głównie z wę
gla matowego. pasemkewego i matoOwego, a w pojedynczych przypadkach
z węgla pasemkQwegQ (fig. 4). W stropowej części pokładu, w kilku przypadkach stwierdrone niezwykle wyso.ką zawa,rtość fuzytu. Mikroskopowe
wyróżnia Się przeważnie węgiel k}a'rytowo-:durytowy przechodzący w duryt, rzadziej węgiej duryto.wo-klarytQwy.
Do ,anaUz ohemicznych pobrano. średnie próby bruzdOowe w kopalniach lub z ,rdzeni wiertniczych. Jako kryterium porownawcze przyjęto
zaWiartość części lotnych, któr:ej obliczenie jest stosunkowe łatwe i daje
przy tym dostatecznie dokładne wyniki. Ze względu na wahającą się zawa'rt.ość ' popiQłu do obliczenia VII użyto wzoru kcrygującego (według Hubacka):
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Pold.ad Prokop jest znany na obszarze ostrawsk~karwińskim tylko
na wschód od fałdu orłowskiego. Pokład ten 'został stwierdzony także i we
wschodnim obalonym skrzydle fałdu, które ąstrym 'załamaniem prze..,
chodzi w połogiebrachysynild:i.norium otwarte ku . NE. Amplituda małych i plaskic!h. brachysynklin i · brachyantyklin zmniejSza się ku wschodowi. Struktura ta 2!łożona zasadniczo z brac'hysynkJin i brachyantyklin
jest zaburzona przez dwa ZI grubsza do. siebie prostopadłe systemy uskQków (fig. 1). Pokład Prokop wykazuje największy procent części IQtnych
w zac'hodniej i południQwej części Qbszaru karwdńskiego. Wzrost ZawartQści części lQtnych w kierunku południQwym może być spowodowany
wpływem hliskiegQ brzegu obszaru sedymentacji w g6rnym namurze
(analQgicznie do. stosunków w części wschodniej na terytorium PQlski"
fig. 3). Spadek zawartości części IQtnych przebiega na' ogół w kierunkach
południow~wiSChodnim i wschodnim. Izarytmy zawartości części IQtnych
prz;ebieglają sJrośniie w stosunilru do. i:zdhips spągu pokładu (fig. 1-3) . .
Pozwala to. przypuszczać, ~e nie ma bezpośredniej zależności między
' obserwQwaną obecnie głębokością występowania pokładu a stopniem uwę
.glenia. Takie twierdzenie znajduje do.. pewnego stopnia' uzasadnienie
w fakcie, że do. głębokQści QkołQ 400 m w Qbalonym skrzydle ' fałdu ' QrłQW
skiego nie obserwuje się spadku zawartości części lQtnych z głębokością
{przynajmniej w widocznym stopniu) . P,r zypuszczamy, że stopień uwę
glenia musiał być wobec tego. załeżny od pierwQtnej głębokościwystę
powania ~kładu, wewnątrz geOsynkliny, pr2l€d ukQńczeniem jej rozWQju
(na głębokości prawie 1500 m pokład ProkQP -Pochhanlmer wykazUje
'28% części lQtnych, a na głębQkości QkołQ 1250 m zawiera 19% części
IQtnych). Dal~e dowody tego moinaznaleźć na terenie całego. zagłębia
(fig. 3d).
Wa.r.tości anmnalne stwierdzono w Qbrębie fałdiu orłowskiego w dwóCh
przypadkach, gdy zawartość części IQtnych lokalnie spadała do. 27%. Na
tych odcinkach jednak roboty kopalniane stwierdziły przejawy wulkanizmu łmTbońskiego (J. Petranek, M. Dopita 1954). Og'l'lZanie warstw spowodowało. tu wymze uwęglenie nie tylko. pokładu Pro~op, ale i innych
pokładów warstw siodłQwych. Na pr;lykład pokład 30; w którego nadkładzie ·równd.eż stwierd2Jono 'WiYstępowanie skał ~yoh, wykazuje ną niektórych odcinkach w kQpalni Zofie zaledwie 10-15% ~ęści
lotnych. . Te IlIiezwykle niskie zawartości skłaniały zapewne niektóTych
Fig. '1" Izarytmy zawa,rtości części lotnych na tle mapy stl'lUkturalnej pokładu ProKOp w kal"wińskiej czę~ci Zagłębia Górnośląskiego
Lines showing the equal content bf volatile paIl'ts, on the ground of the
.structUTal map of seam Rrokop in the Karvina part of · the Upper Silesian
Coal Basin .
.
.
1 - izarytmy zawartości części lotnych," 2 - zasięg ser11 pstryCh od południa, 3 przejawy wulkanizmu, 4 - otworY wiertnicze i Punkty pobran1a próbek w kopll1n1ach,
5 - izohipsy spągu pokładu Prokop, 6 - zaburzenia tekton1czne, 7 - przebięg osi fałdu
orłowskiego, 8 ~ przebieg osi fałdu m.1cha.łk:owick1ego, 9 przebieg czoła llłI811n1ęc1a
karpackiego
1 - Lines showing 1iheequa,l content of Tolat11e Partii; 2 - southward enent of .variegated . ser1es; 3.,-- symptoms ot volcan1sm;4- bore-holes and pointa ot collectillg
sa.mples in. coal-pits; 5 ~ countour linea . of bottom of sea.m Prokop; 6 .-' . tecton1c
d1sturba.nces; 7 - course ot axIs of orlova fold; 8 · ~ coUrse ot aX1s ot · Ml.cha.łkowice
fold; 9 - llne of front of Carpathian overthrust
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dawniejszych autorow do p:i-zypusrezania, że ciśnienie tangencjaine miało
W , obalonym skrzydle fałdu orłowskiego wpływ na zwiększenie stopnia
·uwęglenia,(W. Petrascheck, P. Koderhold, 1930).' Wówczas jednak :nie,
' były jes:tczeznane przejawy wulkanizmu na obszarze fałdu orłowskiego ..
,Tabela l

,
:~

Ostrawa
(północ)

Warstwy.
,

, Frydek
(starfe)

Paskow

(południe)

,

%zawartości

części

,

lotnych

l

Gruszowskie dolne

21 -

23

22 --.:.. 26

26 c- 30

Pietrzkowickie górne

16 -

20

18 -

24 -

u W a g'a - llczby

w' naWiasie

pochodzą

z obszaru

24

,

27 (31-- 34) ;

fałdu orłowskiego.

Inny przypadek niiezwykłego spadku zawartości lotnych Skongt,atowano,
, w pobliżu uskoku w Stonawie. Na tej dyslokacji, na głębokości około.
1000 m, głębokie wierceruia. stwierdziły również oznaki słabych zmian hy'drotermalnych, którym towarzyszyły objawy miner.alizacji (galeną i sfa, lerytem). I tu więc również wpływ terrriiczny mógł się zaznaczyć wyż-
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Fig. 2a. Diagramy spadku zawartości części lotnych w kierunku ,na wschód w po-

,

kładzie Prokop
Diagrams of decrease of content of volatile parts' in eastern direction, in.
seam Pł'okop
b. Fragment , przekroju geologicznego obrazujący zmiany miąższości' w po_o
kładzie Brokop
,
,
,
Fragment of geological cross-section il1ustrating changes of ,thickness in'seam.
F1rokop
,

stopnd.em uwęglenlia . W polskiej części zagłębia skały wul:kaniczne, stwierdzono w kopalni Knurów ,(J. KunI; 1954), gdzie z -ich występowa
meill jest związana wyraźnie Widocżna: zmiana jakości pokładów węgla.
(pokład 504).
"
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Wzrost zawartości części lotnych w pokładzie Prokop w kierunku na
przebiega stopniowo, rÓ'WIlieżu crola nasuniętych serii karpac-·
kich. Sbwierdzenie tego faJkA;u prostuJe pogląd niektórych autorów
(K. Patteisky, 1925; J . .P.etran€'k; M. Dopita, 1955) o wpływie ciśnień tan.'gencjalnych . orogenu karpadriego, a w tym wypadku wpłyWu ciężaru.
nadległych. na'Sunięć na stOpień uwęglenia.
połudńie

~@*;tiKJ 3

.,.y -t . _

Fig. 3, Schematyczne . mapki· Zagłębia

Górnośląskiego"

§

1

D

2

5

D

6

•.......•.... 7

Diagrammatic rrlap of Upper Silesian Coal Basin
a) 1zopachyty karbonu prodUktywnego i · jednostki strukturalne Zagłębia G6rnoś1ąskie- ·
go, b) zasięg węgli romej . jakości na povilerzchn1 karbonu,
c) uwęglenie pOkładów
grupy brz~ej i 1zopaChyty warstw, d) Izarytmy zawartości części lotnych pokładu
Prokop"Pochhammer
1 - pokłady B11n1e uwęglone; 2 -- pokłady średnio uwęglone, 3 - pOkłady słabo uwę
glone, 4 - przebieg fałdUorłoW8ltiego, 5 · - grupa brze:!:na; 6 - grupa łękowa, · 7 ,czOło nasunięcia karpackiego
a> lBopachs
PrO!luct1ve Coal Measure, and stnict'ural. ~emeIits of the trpper Sl).esian
Coal Basiil, b) extent ot coal ot V'arloUB quallty on the surfsce ot the CarboillteroUB,
c) carbon1zation ot .s eam8 ot marg1na.l group and lBopachs ot strata, d) lBorhythms
Linea shoW1ng tlie eq,Ual content ot volatUe parts in se&.m Prokop-Pochhammer
1 - intensely carbon1zild hOrtZoM; 2 - hor1zons ot medium carbonif1zation, 3
teebly carbon1fied hor1zons, 4 - . courile ot Orlova tOld, 5 - marg1nal group, 6
synclina1 group. 7 - troiltóf Carpathian overthrUBt
.
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Spadek uwęglenia ku południowi stwierdzono także w pokładach
warstw ostrawskich (wiercenie głębokie w okolicy F'rydka, patrz fig. 1
j 3b).
.
To zwiększanie się zawartości części lotnych w kierunku na południe,
-obserwowane w pokładach warstw gruszowskidh ipietr.zkowickich oraz
w pokładac!h grupy karwińskiej, było naj prawdopodobniej Spowodowane
zmniejs.mjącą się ruchliwością dnaobszaxu siedymentaeji w kierUIn!ku południowym (obserwuje się tu redukcję miąższości warstw, brak jest oznak
bardziej intensywnego fałdowania).
W związku' z tym pOkłady węgla wymienionych warstw nie_ dostały
-się w geosynklinie namurskiej na takie głębokości i nie uległy w tym
~stopniu uwęgleniu jak pokłady IlIa obsmrach pół~ch (Ostrawa, ' f~g. 3c). Również na zachodzie polskiej części zagłębia pokłady węgla·
.grupy oskawskiej (brzeżnej) należą do typów silnie uwęglOillych. Zawartość części lotnych waha się również ' tutaj w granicac!h 7-20'1/0 , podobnie jak w okolicy Ostrawy. U Północnego i północno-wschodniego
brzegu zagłębia (Katowice, Dąbrowa) zawartość ozęści 'lotriych waha się
około 30%. We wschodniej. części zagłębia (szelisze okolice Tertczynka)
pokłady grupy brzeżnej wykazują jeszcze większą za,wartośćczęści lotnych (4:0%).
,
W środkowej części zagłębia pokłady te nie są znane, gdyż leżą w niedostępnych obecnie głębokościach. Można jednak przypuszczać, że wskutek wginania się dna zagłębia
westfalu zostały one zanurzone na znaczne głębokości i uległy silnemu uwęgleniu. Ponieważ na tym obszarze nie
są znane przejawy tektoniki tangencjalnej, można przypuszczać, że na
.stopień uwęglenia wywarło wpływ głównie głębokie zanurzenie ich i na-rastanie dużyoh miąższości osadów w geosynklinie westfalskiej.
Wpływ podłoża platformy na stosunkowo większą Sil;abilność dna we
wschodniej części zagłębia zaznaczył się w znacznym stopniu i w okresie
-sedymenJtacji serii westf.a:lsld-ej. Na przykład mi~zość warstw orzeskich
'ulega redukcji w .kierunkuwschodnim z 1500 m do 600 a nawet do 450 m.
Pokłady węgla we w.schodniiej częśc.i zagłębia D1a:leżą do typów ba.rdzo
uwęglonych (36-45% części lotnych).
'
Dźwiganie się fałdu orłowskiego w czasie sedymentacji prowadziło
-do ułożenia pokładów na· nierównej głębokości. W związku z tym w geo:synklinie namurskiej pokł,ady w strefie, sąsiadującej z fałdem orłowskim
nie dosbały się IlIa takie głęboikości jak pokłady tWOlrZąCle się Ilia rt;achód
-od tego fałdu. Natomiast w geosynklinie westfalskiej pokłady na wschód
-od fałdu orłowskiego zostały zanurzone głębiej, przy czym jednak war:"
stwy w części zachodniej zostały wydźwignięte. Dlatego też pokłady
-w obrębie fałdu orłowskiego nie zostały tak silnie uwęglone, jak pokłady na żac!hód i w:schód od niego. Zjawisko to potwierdziły zarówno ba·dania pokładu Prokop (fig. 2), w którym zawartość części lotnycl1 wzrasta
w kierunJku fałdu orłowskiego, j'aJk: i obserwacje żmian uwęglEmJia pokła'
dów warstw gruszowskich i pietrzkowickich na obszar~ na południe od
'Ostrawy, gdzie w kierunku fałdu orłowskiego imichalkowickiego zawartość. części lotnych wzr~a. (patrż fig, ' l 13 bi'C). W tym przypadku
w\sąsied'it:wi:ę ' f~łdą otłpwsIqe:go' :-w '-pokładachnastępują przejścia z t y,pówwęgli ' k6PUJąqcłi~,'(l.o::'gŚZOWy:Ch/ ;ęiYli poprzez fazę ' metamorfizmu
· '_ 1trytycmeg()3~ym:a1nie 32% częśCi ·lotny.ch).

w

. Uwęglenie

pokładów

w
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Jest oczywiste, że czynników wpływających na stopień uwęglenia jest
i że w różnych okolicadh różnie się one przejawiają. Dlatego różni
autorzy nie są zgodni w przypisywaniu im większęgoznaczenia i często
jed.en z czynników bywa przeceniany. Przypuszczamy, że nie ma jakiegoś
. jednego najważniejszego i przew,ażającego czynmka w dosłownym znaczeniu. Proces uwęglenia jest jednak zasadniczo uwarunkowany położe
niem geograficznym pokładu w obrębie obszaru sedymentacji. Ma to znaczenie zwłaszcza na obszarach rowów przedgórskich i geosynklin. Procesy
uwęglenia zaznaczają się tu najsilniej w środkowej części synkliny (obszar
mobilny), gdzie zapewne wszystkie zjawiska geologiczne .przebiegały najintensywniej. Stopień geotermiczny był tu prawdopodobnie mniejszy, skutki ternricme wywołane zanurzaniem wyraźniejsze, a niewąt
pliwie działały tu wielkie ciśnienia zarówno w czasie
.gromadrenia się masy osadów, jak i w okresie fałdo
wania. Intensywność tych procesów spada ku brzegom
geosynkliny, na platformie rr.aś już się one nie iaznawięcej

czają,

W zWiązku z tym należy podkreślić także znaczenie wpływu plutonizmu, tak c~ niedocenianego pro/
rozpatrywaniu przyczynuwęglema. Wpływy te me
muszą !Się zaznaczać wszędzie. Badania większości rOlZleglejszych geosyn:kilin, rowów przedg?rskich, a. w niektórydhprzypadkach i głębokich rowow tektonIcznych
wykamły,że formom tego rodzaj u zwykle towarzyszy
działalność wulkaniczna, . intensywna zwłaszcza na wewnętrznej stronię. rowów i geosynklin. W starych groFig. 4. Profil maklropetrograficzny pokładu Prokop (kopalnia
Zofie, 6 poziom)
Macropetrographical verticalsection of horizon Prokop
(coal mine Zofie, 6th horizonf .
1 - mułowiec, 2 - iłowiec węglowy, 3 - pOziom stygmariowy, 4 '- węglę! pasemkowy, 5 -: węgiel pasem,kowy matowy,
6 - węgiel matowy
.
3 "- Stigmaria
1 - slltstone, · 2· ....:. cóaJ. bea.r1ng claystone,
hor1zon, 4 - banded coal, 5 - duU banded coal, 6 . __ duU ·. coal
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synklinach, Z których zaehowały się przewaźnie :tylko ich najgłęhsze .czę
.ści, 'zjawisk)a wulkaniczne są ni€TlaZ bard2lO trudne do zaobserwowania,
natomiast młodsze - trzeciorzędowe i czwartorzędowe . .,. . .,. obsrr.ary tego
typu wyraźnie wykazUją zależność między ich ·rozwoj1e m, a wulkanizmem.
DoItyahC!ZaiSO~ poglądy (K. Pa1Jteigky, 1925; W.Petraschek, 1911, .
1929; W. Petr,ascheck, P. Koder(b.old, 1930; , W. E. Petrasc!heck, 1950;
A. Stahl, 1923) na główne czynniki decydujące o uwęgleniu w Zagłębiu
.Górnośląskim, opierały się na pozornym . zWiązkU wysoce uwęglonych
typów węgla ze strefą najsilniejszego fałdQwania. Zalężność int~
ności fałdowan~a od wielkościzanurzanią dna ob~z;aru sedymentacji nie
,była dQtychozas w pełni doceniana. Nie doceniano również wpływów działalności plutonicznej (mpewne ioooarakter2lęregioDlą'h:tyn;l), a także sil-

•

574

Milan Dopita, JarOSlav Zeman

nyclh lokalnych wpływów intl'UZji. PJ."zecema:no natomiast wpłyW ciśnień
tangencjalnyCh, które U'znawano za czynnik najważniejszy.
Rozumowanie takie prowadziło do przypuszczenia, że orogen karpacki
wywarł wpływ na uwęglenie pokładów znajdujących się w sąsiedztwie na' sunięć karpa,ekich. Nie wyj,aśnionO' przy tym problemu wysokiej zawal';"
tości części lotnych w obrębie fałdu orłowskiego i michałkowickiego. Aby'
wyjaśnić tę anomalię, używano nie zupełnie uzasadnionegO' argumentu
"cienia ,ciśnień" między fałdem orłowskim a michałkowickim (W. E. Petrascheck, 1950).
Wyniki naszych obserwacji prowadzą do następujących wniosków:
1. Główną rO'lę w procesie uwęglenia odgrywa położenie geograficzne
w obrębie obszaru sedymentacji. Tak więc na obszarach geosynklinalnych
stopień uwęglenia jest większy w strefaclh zanurzających się i zmniejsza
.się w kierunku jej brzegów czyli w kierunku platformy. Podobny
rozwój wykazały również badania niektórych zagłębi węglowych ZSRR --'(V. I. YavorSky, 1939; J. Zeman, 1958).
'
2. Nie lTIOma pomijaJĆ często dotychczaS niedocenianJego wpływu wul. kanizmu. Przy wyj,aśnianiu lokalnych anomalii stopnia uwęglenia należy
również brać pod uwagę możliwość występowania wulkanizmu.
3. Nie ma bezpośredniej zależności stopnia uwęgl,enia od dzisiejszej
głębokości położ,enia pokładu, jak również i bezpośredniej zależności od
prżejawów ciśnień tangencjalnych.
4. Prawo Hilta obowiązuje w .pełni w profilu pionowym (młodsze pokłady są mniej uwęglone niż' starsze), natomiast w kierunku poziomym
nie' obowiązuje. W tym kierunku mianowicie własności poszczególnych
po:kŁadów i całych str,efzmien.iają się zooc:zruie - w mieżności od poło
żenia geograficznego pO'kładu w obrębie obszaru sedymentacji.
Uheiny Phizkum i Kombinat aKR,
Ostra.va
Nadesłano w , niarcu 1958 . r.
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Miloslav DOPITA, Jaroslav ZEM,AN
CA:RBONIZATION OF STRATA IN UPPER SIIiESIAN COAL BASIN

Summary
In 11heir ,paper the aruthors present abrief characteristic of the sedimentary and
tectonic development of tlhe Upper Silesian Basin, and data on the carbonization
of the Jndividuail. beds •(partiaularly of seam Prokop in the Ostrava-Karvina region,
and of seam Reden, Pochhamer - 510 in the Polish part of the Basin). The authors
are of the opinion that there exists a Temarkable number of factors carusing carbonization, and that these . factors aSSlllme different features in va'l'ious regiohs.
Generally speaking, 1Jhe process of carbonification is based .upon' the geographical
situation of tlhe given seani horizon within the area of sedimentation (mo·re intensive
carbonificatjon ocaurs in geosynclinal areas). In oontemplating the degree of caTbo.nization the influence of volcanic action s-hau1d not be 1eft aut of consideration.
In the aruthors' opinion there does not exist any direct interre1ation . between
degree of carbonification and depth ·of a seam _ .simi1atly as there is no such
relation wi1l.li regard to the effect oftangential presSUJreS. Hilt's law may be·
·considered f1Uł1y valid in 1Jhe vertical profile on1y (younger horizons seamsare less
. caTbonized than older ones), whereas it is not valid in a horizonta1 profile. In tlhis
latter direction there appeaT marked . changes iri the features of individual coal
seams . and in entiTe bads complexes, dependdng on the geographical situation.
of the seams within the range of the ąrea of sedimentation.

