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Abstract: Maturity modelling of the Upper Carboniferous sediments has been performed in order to
explain the coalification history. Assuming 2000 m eroded overburden of the post-Stephanian sandstones paleoheat flow was 51 mW/m2 in the latest Carboniferous time. The major coalification processes were likely occurred in the latest Carboniferous, and later a Mesozoic overprinting likely due to fluid
migration was not significant for the organic matter maturity.
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WSTÊP
Historia uwêglenia pok³adów wêgla kamiennego uwarunkowana jest ewolucj¹ termiczn¹ danego basenu sedymentacyjnego, która jest bezporednio zwi¹zana i uzale¿niona od jego rozwoju geologicznego. Dlatego te¿ odwzorowania termicznej dojrza³oci substancji organicznej (stopnia uwêglenia) s¹ wprost proporcjonalne do krzywych pogr¹¿ania analizowanego
profilu litostratygraficznego i transportu ciep³a przez orodek skalny (zob. Yalcin et al. 1997,
Botor & Kosakowski 2000). Celem niniejszej pracy by³a próba okrelenia warunków paleotermicznych uwêglenia utworów produktywnych górnego karbonu w rejonie OG Janina
w Libi¹¿u, we wschodniej czêci Górnol¹skiego Zag³êbia Wêglowego (GZW). Ewolucja
paleotermiczna GZW nadal budzi liczne kontrowersje i szereg kwestii nie zosta³o dotychczas
wyjanionych (m.in. Belka 1993, rodoñ 1995, Kotas 2001, Botor et al. 2004, Poprawa et al.
2006, rodoñ et al. 2006).
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ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ GZW
GZW jest jednostk¹ platformy paleozoicznej, która uleg³a konsolidacji g³ównie podczas orogenezy kaledoñskiej i waryscyjskiej (Kotas 1982, 1985, Bu³a et al. 2008). Utwory górnego
karbonu rozwiniête s¹ w zapadlisku morawsko-l¹skiej strefy fa³dowej waryscydów na sztywnym masywie o konsolidacji prekambryjskiej lub prekaledoñskiej, zwanym blokiem górnol¹skim (Bukowy 1982, Bu³a et al. 2008). Tektogeneza GZW jest koñcowym efektem zamykania siê basenu morawsko-l¹skiego (Kotas 1985). Osady karbonu produktywnego uwa¿ane
s¹ za wype³nienie basenu molasowego waryscydów (m.in. Kotas 1982, Kotas et al. 1994).
W profilu utworów górnokarboñskich wyró¿niane s¹ cztery g³ówne jednostki litostratygraficzne: seria paraliczna (namur A), górnol¹ska seria piaskowcowa (namur B, C), seria mu³owcowa (westfal A, dln. B) i krakowska seria piaskowcowa (westfal grn. B, tak¿e C, D)
(Kotas 1982, 1985, Kotas et al. 1994). Na wêglononych utworach namuru i westfalu le¿¹
osady m³odsze reprezentowane przez ska³y górnego stefanu (arkoza kwaczalska)  znane jedynie ze wschodniej czêci GZW. Dolny perm reprezentowany jest przez utwory czerwonego
sp¹gowca wykszta³cone jako zlepieñce mylachowickie, martwicê karniowick¹ i tufy filipowickie. Na wschodnich krañcach zapadliska górnol¹skiego wystêpuj¹ te¿ intruzje ska³ magmowych (m.in. Harañczyk 1989). Utwory mezozoiku reprezentowane s¹ przez trias, a lokalnie jurê doln¹, brak jest natomiast wy¿szych ogniw jury i ca³ej kredy. Kenozoik reprezentowany
jest przez osady miocenu, plejstocenu i holocenu (Kotas 1982).

METODYKA BADAÑ
W ramach niniejszej pracy przeprowadzono modelowania stopnia uwêglenia za pomoc¹ programu komputerowego PetroModTM (IES GmbH, Aachen, Niemcy) w reprezentatywnym dla
obszaru górniczego Janina profilu litostratygraficznym wiercenia Che³mek IG-1. Podstawowym parametrem wykorzystanym do tworzenia modelu uwêglenia i jego kalibracji by³a
rednia refleksyjnoæ witrynitu (% Ro). Do rekonstrukcji pogr¹¿ania i subsydencji osadów
GZW wykorzystano metodê backstrippingu z uwzglêdnieniem poprawek na dekompakcjê
osadów (Baldwin & Butler 1985, Yalcin et al. 1997). Modele kalibrowano refleksyjnoci¹
witrynitu stosuj¹c algorytm wed³ug Sweeneya & Burnhama (1990). Szersze omówienie zastosowanej metodyki modelowañ stopnia uwêglenia podaj¹ Botor & Kosakowski (2000).

WYNIKI BADAÑ I ICH DYSKUSJA
Wspó³czesne wartoci strumienia cieplnego w utworach górnego karbonu GZW wahaj¹ siê
w przedziale 50÷90 mW/m2 (m.in. Karwasiecka 1996) rosn¹c w kierunku zachodnim. W odwiercie Che³mek IG-1 redni¹ wartoæ strumienia cieplnego obliczono na podstawie okrelonych temperatur formacyjnych (Karwasiecka 1996). Wynosi ona 51 mW/m2 (Fig. 1A). Wspó³czesne dane temperaturowe mog¹ byæ u¿ywane do kalibracji historii termicznej jedynie
najm³odszego okresu historii basenu sedymentacyjnego. W przypadkach, gdy mia³o miejsce
wypiêtrzenie basenu i nastêpnie wych³adzanie, tak jak w GZW, wspó³czesne temperatury maj¹
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ograniczone zastosowanie dla kalibracji modeli w odniesieniu do trendów stopnia uwêglenia
i oceny paleostrumienia cieplnego w starszych okresach geologicznych, gdy¿ uwêglenie jest
kontrolowane g³ównie przez warunki podczas g³êbokiego pogr¹¿enia, a nie przez parametry
najm³odszego okresu w rozwoju geologicznym (m.in. Jassop 1990, Yalcin et al. 1997), szczególnie gdy tak jak w przypadku GZW, stopieñ uwêglenia na danych g³êbokociach jest wy¿szy ni¿ powinien byæ przy obecnie wystêpuj¹cych temperaturach. Tektoniczna pozycja GZW
narzuca analogiê do innych tego typu zapadlisk, w których wystêpuje pogrubiona skorupa
kontynentalna, a strumieñ cieplny wynosi rednio od 45 do 80 mW/m2 (m.in. Jessop 1990).
Zatem skorupa kontynentalna w GZW musia³a posiadaæ podobne cechy. Przy za³o¿eniu, ¿e
litologia zerodowanych warstw górnokarboñskich by³a zbli¿ona do utworów niezerodowanych, mo¿na równie¿ przyj¹æ, ¿e wartoci gradientu geotermicznego i strumienia cieplnego
by³y podobne. Bior¹c pod uwagê niski gradient Ro w otworze wiertniczym Che³mek IG-1, to
odpowiadaj¹cy mu paleogradient geotermiczny, i tym samym paleostrumieñ cieplny równie¿
by³y stosunkowo niskie, takie jak np. obliczone w niniejszych modelowaniach. Ponadto istniej¹ce informacje nie wskazuj¹ te¿ na intensywny rozwój procesów magmatycznych na omawianym obszarze górniczym Janina. Wystêpuj¹ tam jedynie tonsteiny (Lipiarski 2008). Zatem, paleostrumieñ cieplny w omawianym obszarze nie móg³ byæ wysoki, co równie¿ podkrela
Kotas (2001), który postulowa³, ¿e okres karboñski cechowa³ siê niskim strumieniem cieplnym, który nastêpnie wzrasta³ (w czasie bli¿ej nieokrelonych procesów ryftingu) miêdzy
triasem a miocenem, co odzwierciedla³oby siê w profilach Ro. Poprawn¹ kalibracjê modelu
uzyskano przyjmuj¹c karboñsko-permski paleostrumieñ cieplny rzêdu 54 mW/m2, a wiêc zbli¿ony do wspó³czesnego (Fig. 1B, C). Rekonstrukcja ewolucji termicznej musi wzi¹æ pod uwagê
zarówno zmiany strumienia cieplnego w czasie geologicznym, jak i pogr¹¿anie oraz erozjê
osadów karbonu wraz z nadk³adem. G³ówne etapy rozwoju erozji w GZW przypada³y na
perm oraz okres od jury do koñca paleogenu. rodoñ (1995) i Belka (1993) oszacowali wielkoæ erozji osadów karboñskich na co najmniej 1200 m we wschodniej czêci GZW i ponad
3000 m w czêci zachodniej, zak³adaj¹c maksymalne paleotemperatury zwi¹zane z najwiêkszym pogr¹¿eniem osadów u schy³ku karbonu oraz wspó³czesny gradient geotermiczny (oko³o 30°C/km).
Zadowalaj¹c¹ kalibracjê modelu Che³mek IG-1 uzyskano dla wartoci erozji postefañskiej rzêdu 1500 m przy paleostrumieniu cieplnym rzêdu 54 mW/m2 w okresie maksymalnego pogra¿enia (Fig. 1B, C). Istotna jednak jest zarówno sama wielkoæ erozji, jak i litologia
zerodowanych warstw. Ekstremalne ró¿nice w przyjêtych typach litologicznych (Blackwell
& Steel 1989) mog¹ prowadziæ do znacznych ró¿nic w rekonstrukcji paleotermicznej
(Fig. 1BD). Szczególnie wêglonone warstwy górnokarboñskie GZW ró¿ni¹ siê w swoich
w³asnociach petrofizycznych od czysto klastycznych serii pozbawionych pok³adów wêgla
(zob. Chmura 1968, Plewa 1994). W niniejszej pracy wykorzystano wartoci przewodnoci
cieplnej z pomiarów laboratoryjnych (Chmura 1968, Plewa 1994) dobieraj¹c odpowiednie
typy litologiczne dla poszczególnych utworów wschodniej czêci GZW. Po osi¹gniêciu poprawnej kalibracji modelu, badano tak¿e wra¿liwoæ modeli na zmiany najwa¿niejszych parametrów wejciowych (Fig. 1BE). Zmieniaj¹c litologiê zerodowanych warstw stefanu z 50%
i³owców i 50% piaskowców (Fig. 1BC) na 100% piaskowców (Fig. 1D), która wydaje siê
byæ bardziej prawdopodobna z uwagi na sk³ad litologiczny arkozy kwaczalskiej, otrzymano
wartoæ erozji postefañskiej rzêdu 2250 m.

108

D. Botor

Fig. 1. Kalibracja modelu dla profilu litostratygraficznego Che³mek IG-1 (dalsze objanienia w tekcie): A) wspó³czesny strumieñ cieplny 51 mW/m2 prawid³owo wyznacza temperatury w profilu tego
otworu wiertniczego, przy za³o¿eniu przewodnoci cieplnej typowej dla sk³adu litologicznego tego otworu; B) karboñsko-permski paleostrumieñ cieplny 54 mW/m2 i erozja 1500 m osadów stefanu (wykszta³conych w 50% z piaskowców i 50% z i³owców, dla porównania pokazano modele wartoci
o 10 mW/m2 wiêkszej lub mniejszej); C) ten sam model jak (b) (dla porównania pokazano modele
o wartociach erozji 500 m wiêkszej i mniejszej); D) zmiana litologii zerodowanych osadów poststefañskich na 100% piaskowców pozwala na kalibracje wartoci¹ erozji osadów stefanu 2250 m przy
paleostrumieniu cieplnym 54 mW/m2; E) preferowany model koñcowy zak³ada sta³y strumieñ cieplny
wynosz¹cy 51 mW/m2 i 2000 m erozji pokarboñskiej (litologiê zerodowanego stefanu przyjêto na 100%
piaskowców). Na prze³omie triasu i jury (200÷230 Ma) wprowadzono zdarzenie termiczne poprzez
podwy¿szenie wartoci strumienia cieplnego do 90 mW/m2
Fig. 1. Model calibration Che³mek IG-1 (further explanations in the text): A) present-day heat flow
51 mW/m2 allows for correct determination temperture in the borehole Che³mek IG-1 taking into account
typical thermal conductivity of the lithological sequence; B) Carboniferous-Permian paleoheat flow
54 mW/m2 and 1500m post-Stephanian erosion (50% sandstones and 50% shales, for comparison models
with paleoheat flow 10 mW/m2 higher or lower, respectively, has been shown); C) the same model like
(b), but for the comparison models with erosion 500 m higher or lower, respectively, has been shown;
D) change in lithology of the eroded sediments into 100% sandstones has given 2250 m post-Stephanian erosion and paleoheat flow 54 mW/m2; E) the final model (preferred) was assumed 2000 m post-Stephanian sandstone erosion and constant paleoheat flow 51 mW/m2, but with rapid increase in period
Late Trasissic to Early Jurassic (200÷230 Ma) to the value 90 mW/m2
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Wzrost pogr¹¿enia wêglononych osadów namuru i westfalu jest najwiêkszy bezporednio po depozycji tych osadów, prowadz¹c do osi¹gniêcia maksymalnego pogr¹¿enia na
prze³omie karbonu i permu (Fig. 2). Póniejsze etapy pogr¹¿ania w triasie (o 100÷150 m) i w
miocenie (100÷200 m) nie mia³y ju¿ ¿adnego wp³ywu na wzrost paleotemperatur i ewolucjê
uwêglenia w osadach karboñskich. Obliczone wartoci redniej refleksyjnoci witrynitu wzrastaj¹ a¿ do maksymalnego wzrostu paleotemperatur, który móg³ nast¹piæ albo na prze³omie
karbonu i permu, albo w mezozoiku. Temperatury formacyjne osi¹gniête póniej s¹ zbyt
niskie, aby móg³ nast¹piæ dalszy znacz¹cy wzrost uwêglenia substancji organicznej (Fig. 2).
Maksymalne paleotemperatury obliczone dla sp¹gu namuru w otworze Che³mek IG-1 wynios³y oko³o 141°C, natomiast dla sp¹gu westfalu 115°C (Fig. 2).

Fig. 2. Krzywe pogr¹¿ania dla profilu Che³mek IG-1 wraz z ewolucj¹ paleotermiczn¹ dla modelu
z figury 1e
Fig. 2. Burial and thermal history in the Che³mek IG-1 for the calibration from figure 1e

W ostatnich latach wyra¿any jest te¿ pogl¹d, i¿ uwêglenie w GZW mia³o charakter
wieloetapowy. Oprócz waryscyjskiego przegrzania mia³o miejsce tak¿e póniejsze, postwaryscyjskie (prawdopodobnie mezozoiczne) (m.in. Kotas et al. 1994, Kotas 2001, rodoñ et al.
2006). W celu przetestowania takiej opcji rozwoju paleotermicznego wykonano modelowania przy za³o¿eniu przegrzania mezozoicznego, które symulowano poprzez podniesienie wartoci strumienia cieplnego na prze³omie triasu i jury (200÷230 Ma) (Fig. 1E). Ten okres wybrano bior¹c pod uwagê wyniki datowañ geochronologicznych utworów karboñskich GZW
(Botor et al. 2004, rodoñ et al. 2006), sugeruj¹ce mo¿liwoæ rodkowo-mezozoicznego zdarzenia termicznego. Datowania illitów metod¹ K/Ar (rodoñ et al. 2006) oraz interpretacja
pomiarów uwêglenia pok³adów wêgla (Kotas et al. 1994, Kotas 2001) wiadcz¹ o wielofazowym rozwoju paleogeotermicznym GZW. Szczególnie we wschodniej i pó³nocnej czêci
basenu prawdopodobnie zaznaczy³y siê zjawiska pozwalaj¹ce s¹dziæ, ¿e GZW podlega³o pewnemu podgrzaniu na etapie postwaryscyjskim. Daty K/Ar (rodoñ et al. 2006) z zachodu na
wschód staj¹ siê coraz m³odsze. Na wschód od linii Katowice  Owiêcim s¹ one triasowe do
wczesno-jurajskich (180÷200 milionów lat). By³yby zatem wiadectwem wzmo¿onej aktywnoci tektoniczniej i/lub hydrotermalnej w mezozoiku.
Uzyskane wyniki datowañ trakowych (275÷103 milionów lat) i helowych (144÷108
milionów lat) sugeruj¹, ¿e utwory karboñskie GZW mog³y osi¹gn¹æ maksymalne wartoci
paleotemperatur ju¿ w okresie karboñsko-permskim w zachodniej i centralnej czêci GZW,
natomiast we wczesnym mezozoiku we wschodniej czêci GZW (Botor et al. 2004). Pomierzone daty trakowe i helowe nie s¹ jedynie efektem wolnego postinwersyjnego (postwary-

110

D. Botor

scyjskiego) wych³adzania, ale mog³y byæ spowodowane póniejszym powtórnym podgrzaniem utworów karboñskich. We wschodniej i pó³nocnej czêci GZW, w utworach rodkowotriasowych wystêpuj¹ z³o¿a siarczków cynku i o³owiu, które powsta³y prawdopodobnie na
prze³omie triasu i jury (m.in. Sass-Gustkiewicz & D¿u³yñski 1998), chocia¿ ostatnie datowania siarczków z tych z³ó¿ (Heijlen et al. 2003) sugeruj¹ wczesnokredowy wiek mineralizacji.
Powy¿sze dane sugeruj¹, ¿e przynajmniej w pó³nocno-wschodniej czêci GZW w okresie
mezozoicznym nast¹pi³o pewne zdarzenie termiczne, uwarunkowane procesami ekstensyjnymi i/lub procesami migracji gor¹cych roztworów. Dlatego wykonano dalsze modelowania
zarówno dla zmiennego, jak i dla sta³ego strumienia cieplnego, przy ró¿nych wartociach
paleostrumienia cieplnego, w celu przetestowania ewentualnego mezozoicznego zdarzenia
termicznego, uzyskuj¹c poprawn¹ kalibracjê modelu przy 2000 m erozji piaskowców stefanu
i wartoci paleostrumienia cieplnego okresie triasowo-jurajskim (200÷230 milionów lat)
90 mW/m2 (Fig. 1E). Model taki wyznacza paleotemperatury w utworach karboñskich zbli¿one do modelu waryscyjskiego (Fig. 2). Pozwala to przypuszczaæ, ¿e przegarznie mezozoiczne
postulowane przez Kotasa (2001) i rodonia et al. (2006), a tak¿e uznawane jako opcja przez
Botora et al. (2004) by³o mo¿liwe z punktu widzenia powy¿szej analizy paleotermicznej stopnia uwêglenia wschodniego fragmentu basenu karboñskiego. Poniewa¿ zakres paleotemperatur mezozoicznych by³ zbli¿ony do waryscyjskich, to koncepcja mezozoicznego zdarzenia
termicznego nie jest sprzeczna z pogl¹dem, i¿ g³ównym okresem uwêglenia by³ najwy¿szy
karbon (Fig. 3). A geochronologiczne daty mezozoiczne wiadcz¹ jedynie o ostatnim wystêpowaniu maksymalnych (lub zbli¿onych do nich) paleotemperatur, podczas gdy uwêglenie
zasadniczo nast¹pi³o ju¿ podczas pierwszego okresu wystêpowania tego przedzia³u palotemperatur w najwy¿szym karbonie. G³ównym czynnikiem wzrostu stopnia przeobra¿enia substancji organicznej w osadach górnokarboñskich rejonu Che³mek IG-1 by³o znaczne pogr¹¿enie osadów zwi¹zane z szybk¹ subsydencj¹ basenu, raczej w warunkach umiarkowanego
strumienia cieplnego, w pónym karbonie. Na ten stopieñ uwêglenia mog³y na³o¿yæ siê procesy transportu ciep³a spowodowane migracj¹ gor¹cych roztworów, które bior¹c pod uwagê
obecnoæ stref zmineralizowanych w GZW i jego obrze¿u ju¿ w utworach dewoñskich i karboñskich oraz rodkowotriasowych (Kurek 1988, Sass-Gustkiewicz & D¿u³yñski 1998), mog³y kr¹¿yæ zarówno w pónym paleozoiku, jaki i mezozoiku. Poprawa et al. (2006) na podstawie modelowañ stopnia uwêglenia w 15 profilach z ca³ego obszaru GZW stwierdzili, ¿e
dojrza³oæ termiczna osadów karboñskich nie odzwierciedla bezporednio ani paleopogr¹¿enia ani paleogradientu geotermicznego. Odtworzone wartoci tych parametrów wykazuj¹ brak
wyranych prawid³owoci lateralnego rozk³adu i niekiedy du¿e ró¿nice miêdzy blisko po³o¿onymi profilami. Obliczone wielkoci erozji wydaj¹ siê byæ znacznie zawy¿one w stosunku
do ocen z analizy lateralnych zmian mi¹¿szociowych osadów górnokarboñskich. Autorzy ci
postuluj¹, i¿ podstawowe znaczenie dla ukszta³towania siê stopnia uwêglenia w osadach karboñskich mia³a migracja gor¹cych roztworów w pónym karbonie, sugerowana ju¿ wczeniej
przez Jurê (2002). Na tym tle nie da siê obecnie jednoznacznie rozdzieliæ poszczególnych
sk³adowych mog¹cych mieæ wp³yw na obecnie mierzony poziom uwêglenia osadów karboñskich, gdy¿ mo¿liwe by³y co najmniej dwa impulsy migracji gor¹cych roztworów: pónokarboñski oraz mezozoiczny. Obecny poziom uwêglenia zosta³ uzyskany najprawdopodobniej
w najwy¿szym karbonie oko³o, 300 milionów lat temu, a procesy zwi¹zane z mezozoicznym
zdarzeniem termicznym jedynie w bardzo niewielkim stopniu wp³ynê³y na uwêglenie (Fig. 3).
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Fig. 3. A) ewolucja stopnia uwêglenia dla sp¹gu namuru w profilu Che³mek IG-1 dla modelu
z figury 1e. Ewentualne dowêglenie rodkowomezozoiczne jest minimalne i nie odgrywa ilociowo
istotnej roli; B) ewolucja stopnia uwêglenia dla sp¹gu namuru w profilu Che³mek IG-1 dla modelu
z figury 1b
Fig. 3. A) organic maturity development in the bottom of the Namurian in the Che³mek IG-1
for the calibration from figure 1e. Mid-Mesozoic coalification is neglible; B) organic maturity development in the bottom of the Namurian in the Che³mek IG-1 for the calibration from figure 1b

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOÑCOWE
W odwiercie Che³mek IG-1 dla zrekonstruowanego profilu litostratygraficznego, przy
za³o¿eniu 2000 metrów erozji post-stefañskich piaskowcowych utworów, wielkoæ paleostrumienia cieplnego w pónym karbonie wynosi³a 51 mW/m2. Powy¿sza wielkoæ odpowiada wspó³czesnej wartoci strumienia cieplnego. Obecny poziom uwêglenia zosta³ uzyskany
najprawdopodobniej w najwy¿szym karbonie oko³o 300 milionów lat temu, a procesy ektensji i/lub hydrotermalne zwi¹zane z mezozoicznym zdarzeniem termicznym (w trakcie którego
paleostrumieñ cieplny móg³ wzrosn¹æ lokalnie do 90 mW/m2), jedynie w bardzo niewielkim
stopniu wp³ynê³y na uwêglenie, przypuszczalnie ze wzglêdu na brak znacznego podniesienia
temperatury powy¿ej wartoci osi¹gniêtych ju¿ z koñcem karbonu.
Dziêkujê recenzentowi Prof. M. Wagnerowi za wnikliwe i u¿yteczne uwagi. Powy¿sze
badania by³y dofinansowane w ramach prac statutowych KGZiG AGH nr 11.11.140.562.
Praca by³a prezentowana na Sesji Naukowej organizowanej przez Katedrê Mineralogii,
Petrografii i Geochemii pt. 90 lat Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii w AGH.
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