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Streszczenie. Omówiono budowę petrografiozną węgli humusowych wy
stępujących w poszozególnyoh seriaoh litostratygrafioznych osadów karbonu górnośląskiego.
Stwierdzono, że podwyższona zawartość witrynitu w tych węglach od
powiada serii paralicznej i mułowoowej. Zawartość egzynitu nie ule
ga zasadniczej zmianie w całym profilu osadów, wyjąwszy węgle sil
niej uwęglone. Podwyższona zawartość inertynitu związana jest prze
de wszystkim z górnośląską serią piaskowcową, w mniejszym zaś stop
niu z krakowską serią piaskowoową.
Podwyższonej zawartości inertynitu w badanych węglach odpowiada
redukcja zawartości substancji mineralnej i vice versa.

Budowa petrograficzna węgli w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym nie była
jak dotąd opraoowana w skali całego Zagłębia. W okresie międzywojennym i
po drugiej wojnie światowej węgle GZW były przedmiotem szeregu cennych prac
o charakterze wycinkowym, które rzuciły światło na ich budowę, genezę oraz własności przemysłowe, tym niemniej zaistniała pilna potrzeba komplek
sowego ujęoia i usystematyzowania wiadomości w tym zakresie na podstawie
najnowszyoh dostępnych materiałów.
W Głównym Instytucie Górnictwa od 19^5 r. prowadzone są systematyczne
badania budowy petrograficznej węgli GZW, którymi przez szereg lat kiero
wał prof, dr hab. Jan Kuhl. Nagromadzony na przestrzeni ostatnich sześciu
lat najnowszy materiał analityczny pozwala na syntetyczne przedstawienie
charakterystyki petrograficznej węgli górnośląskich, która w ujęciu lito
stratygraf ioznym i regionalnym przedstawia się następująoo:
Węgle serii paralicznej
Węgle pokładów serii paralicznej badano z warstw gruszowskioh

(kopal

nie: Gliwice, Szombierki, Grodziec i Anna), jaklowieokioh Cjsopalnie: 1-Ma
ja , Anna, Rymer i Rydułtowy) oraz porębskich (kopalnie: 1—Maja, Atma, Ry—
mer, Rydułtowy, Czerwona Gwardia, Grodziec, Sosnowiec i obszar Międzyrzeoze - Bieruń).
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Węgle Karaty gruszowskioh
Budowa petrograficzna tyoh węgli najdokładniej jest rozpoznana analiza
mi maoeralów w obszarze kopalni Gliwioe, w pozostałych kopalniach badano
jedynie pojedyncze, udostępnione robotami górniozymi pokłady.
Przeciętna zawartość witrynitu w tyoh pokładach jest wysoka i
wynosi
~0$. Egzynit Jest reprezentowany w średnioh i małych ilośoiaoh (przecięt
nie 3$). Zawartość inertynitu wynosi średnio 19$ - jest więo
stosunkowo
niska. Substancja mineralna występuje w przeoiętnej ilośoi 8$.
Węgle warstw jaklowieokioh
Analizy mikrolitotypów tyoh węgli wskazują, że w węglach z południowozaohodniej ozęśoi Zagłębia dominują witryt i trimaoeryt, natomiast w ozęści północno-wschodniej zawartość trimaoerytu zmniejsza się na korzyść klarytu. Najozęśoiej spotykane są węgle trimaoerytowo-kłarytowo-witrytowe i
witrytowo-klarytowo-trimaoerytowe z niewielkim udziałem pozostałych mikro
litotypów.
Analizy maoeralów tej grupy pokładów wykazują niższą zawartość witryni
tu (średnio 57$) niż w węglaoh gruszowskich. Natomiast egzynit występuje
w tyoh warstwach obficiej {głównie z przyozyny niższego stopnia uwęgłenia)
i średnia jego zawartość wynosi 11$. średnia zawartość inertynitu

wynosi

dla tych węgli 1 7 $, natomiast przeciętne zanieczyszczenie substanoją
neralną kształtuje się w granioaoh 1 3 $.

mi

Warstwy Porębskie
Węgle warstw porębskioh zbudowane są w przeważającej mierze z witrytu,
trimaoerytu i kłarytu, przy czym zawartość klarytu wzrasta w ozęści

pół

nocno-wschodniej zagłębia.
średnia zawartość witrynitu jest nieoo wyższa niż w węglaoh jaklowieckioh i kształtuje się na poziomie ok. 59$. Zawartość egzynitu wynosi śred
nio 11$. średnia zawartość inertynitu jest identyczna jak w warstwach ja
klowieokioh i wynosi 1 7 $.
Substancja mineralna, poza nielicznymi wyjątkami, występuje w umiarko
wanych ilościach, średnio 8$. Zmiany regionalne w budowie

petrograficz

nej tyoh warstw są niewielkie.
Węgle górnośląskiej serii piaskowcowej
W obrębie tej serii badano pokłady warstw siodłowych (kopalnie:Jastrzę
bie, Moszozenica, Jankowioe, Marcel, Nowy Wirek, Pokój, Mieohowioe, Dymi
trow, Rozbark-Łagiewniki, Powstańców Śląskich, Andaluzja, śląsk,

Wujek,

Kleofas, Wieczorek, Czerwona Gwardia, Sosnowiso, Mortimer-Porąbka, NiwkaModzrejów, Kazimierz-Juliusz i obszary wiertnioze: Międzyrzeoze-Bieruń

i

Czeozott) oraz rudzkioh (kopalnie: Jastrzębie, Moszozenioa, Manifest Lipoowy, Borynia, Jankowioe, Chwałowioe, Szozygłowioe, Sośnioa, Zabrze-Biel-
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azowice, Halemba, Dymitrow, Sląslc, Wujek, Sosnowiec, Niwka-Modrzejów i ob
szar wiertniozy Czeozott).
Warstwy siodłowe
Węgle tych warstw charakteryzują się największą w profilu karbonu gór
nośląskiego rozmaitością typów mikrolitofaoJalnyoh, któryoh podstawową gru
pę mikrolitotypów stanowi najczęściej trimaoeryt, rzadziej witryt oraz ty
powe mikrolitotypy inertne {duryt, sporadycznie witrynertyt). W przeważa
jącej ilośoi badanych próbek oznaczono również podwyższone zawartości inertytu.,
Z analizy maceralów wynika, że największą koncentrację witrynitu mają w
tych warstwaoh pokłady niecek chwałowickie j i bytomskiej (56 i 61 i ), na
tomiast pozostałe obszary oechuje niższa zawartość tej grupy macerałów.Za
wartość egzynitu wynosi średnio 10$.
Średnia zawartość inertynitu Jest najwyższa w profilu osadów
karbońskioh GZW i wyjąwszy nieckę bytomską i chwałowioką przekracza 30$. Zawar
tość substancji mineralnej w warstwach siodłowyoh Jest uderzająco niska i
średnio wynosi 4$.
Vęgle warstw rudzkioh
Podobnie jak węgle warstw siodłowyoh, węgle warstw rudzkioh charakte
ryzują się dużym zróżnioowaniem typów mikrolitofaoJalnych, z któryoh najozęściej spotykanym jest typ trimaoerytowo-witrytowy. W stosunku do warstw
siodłowyoh zaznacza się niego zwiększony udział typów bogatych w witryt,
Z punktu widzenia analizy maoerałów zauważa się wyraźną zmienność wy
stępowania witrynitu zarówno regionalną, jak i w obrębie danego obszaru,
przy ozym przeoiętnie Jest ona wyższa niż w pokładach warstw siodłowych.
Zawartość egzynitu wynosi przeoiętnie 10$.
średnia zawartość inertynitu Jest w pokładach rudzkioh bardziej wyrów
nana niż zawartość witrynitu i tylko w nieooe ohwałowiokiej jest wyraźnie
zaniżona w stosunku do pozostałyoh obszarów.
Substanoja mineralna we wszystkioh badanyoh obszaraoh występuje niezbyt
lioznie i średnio wynosi 7$. Jest więo nieco wyższa niż w warstwaoh sio
dłowyoh.
¥ęgle serii mułowoowej
Węgle pokładów serii mułowcowej zostały zbadane w warstwaoh załęskich
(kopalnie: XXX-lecia PRL, Manifest Lipcowy, Jastrzębie, Borynia, Jankowioe, Chwałowioe, Dębieńsko, Szozygłowioe, Zabrze—Bielszowioe, Sośnioa, Wu
jek, Wieczorek, Sosnowico, Niwka—ModrzęJów, Lenin i obszarach
czych: Czeozott, Międzyrzecze—Bierufi, Ornontowice, Warszowice,

wiertni
Pawłowice

i Bzie—Dębina) oraz warstwaoh orzeskioh (kopalnie: Jaworzno, Lenin, Sile
sia i obszaraoh wiertniozyoh: Międzyrzeoze-Bieruń, Czeozott).
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Węgle warstw zaięskieh
V warstwach, załęskieh wzrasta wyraźnie, w porównaniu do warstw rudzkich
zawartość mikrolitotypów: klarytu, trimaoerytu a przede wszystkim wltrytu.
Najczęściej spotykany jest typ trimaoerytowo-witrytowy.
Proporcjonalnie wzrasta w tych warstwach udział macerałów z grupy wi
tryn! tu (średnio 65$) i maleje udział macerałów inertnyoh. średnia zawar
tość egzynitu kształtuje się na poziomie 1 0 %.
V porównaniu do warstw rudzkich wzrasta zanieczyszczenie substanoją mi
neralną (średnio 16 %).
¥ęgle warstw orześkloh
Węgle tych warstw cechuje małe zróżnicowanie typów mikrolitofacJalnyoh,
wśród których dominują typy trimaoerytowo-witrytowy i klarytowo-witrytowy.
W wynikach analiz maoerałów zwraca uwagę najwyższa w profilu osadów lcarbonu górnośląskiego zawartość maoerałów z grupy witrynitu i najniższy udział macerałów inertnyoh.
Ęgzynit, podobnie jak w warstwach rudzkich, kształtuje się średnio
poziomie 10 %.

na

Pokłady warstw orzeskioh charakteryzują się najwyższym przeciętnym za
nieczyszczeniem substancją mineralną w całym profilu osadów karbonu gór
nośląskiego.
Węgle krakowskiej serii piaskowcowej
W obrębie tej serii zbadane zostały pokłady warstw łaziskioh (kopalnie:
Siersza, Jaworzno, Janina i obszary wiertnioze: Czeozott,
MiędzyrzeczeBieruń i Jawiszowioe) oraz warstw libiąskich (kopalnia: Janina).
Węgle warstw łaziskioh
Węgle tych warstw charakteryzują się nieco większym zróżnioowaniem ty
pów mikrolitofacjalnyoh w porównaniu do warstw orzeskioh. Najliczniej wy
stępującymi mikrolitotypami są tu witryt, w dalszej kolejności trimaoeryt
i klaryt.
Wyniki analiz maoerałów wskazują na zmniejszenie się średniej zawarto
ści witrynitu (średnio 59$) w stosunku do warstw orzeskioh,natomiast śred
nia zawartość inertynitu wzrasta do 1 7 %. Egzynit występuje przeciętnie w
ilości 1 2 %.
W stosunku do warstw orzeskioh stwierdzić należy mniejsze zanieczysz ozenie substancją mineralną (średnio 8 %).
Węgle warstw libiąskich
Badane w kopalni Janina pokłady warstw libiąskich charakteryzują

się

różnorodnością typów mikrolitofao jalnyoh, przeważnie oznacza jąoyoh się prze
wagą witrytu.
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Zawierają one przeciętnie 60# witrynitu, 12# agzynitu i 17# inertynitu,
podobnie jale węgle warstw łaziskioh.
Zwraoa uwagę dość wysokie zanieozyszozenie tyoh węgli substanoją mine
ralną (średnio 11#).

PODSUMOWANIE
W badanym profilu rsadów karbonu produktywnego w obszarze GZW można za
obserwować na podstavie omówionych wyżej wyników badań pewne prawidłowo
ści w budowie petrografioznej pokładów węgla, zanieczyszczeniem ioh sub
stanoją mineralną i oharakterem litofaoJalnym serii skal towarzyszących.
Węgle serii paralioznej oeohuje przeciętnie wysoka zawartość witrynitu
i umiarkowana zawartość inertynitu oraz niewielkie zróżnioowanie typów raikrolitofaojalnyoh.
Najniższa zawartość witrynitu i substancji mineralnej oraz najwyższy udział inertynitu stwierdza się w górnośląskiej serii piaskowcowej, która
charakteryzuje się największym zróżnioowaniem typów mikrolitofaojalnych.
Odwrotnie najwyższy udział witrynitu, najwyższe zanieczyszczenie sub
stanoją mineralną i najwyższa zawartość inertynitu w węglu przypada na se
rię mułowoową, o niewielkim zróżnioowaniu typów mikrolitofacjalnych.
Krakowska seria piaskowoowa oeohuje się ponownym zróżnioowaniem typów
mikrolitofaojalnyoh, nieoo obniżoną zawahtością witrynitu i substancji mi
neralnej oraz nieoo wyższym udziałem maoerałów inertnych w porównaniu
z
węglami serii mułowoowej, nie tak Jednak wyraźnie jak ma to miejsce w pokładaoh serii piaskowoowej.
Powyższe uwagi nasuwają wniosek natury ogólnej o ścisłym powiązaniu genetyoznym między budową petrograficzną węgli a wykształtowaniem litofacjalnym skał towarzysząoyoh w profilu osadów karbonu górnośląski¡go.
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OÓcysaeHO neTporpa$HąecKoe crpoem se rynycoBHX y r j i e i , BHCTynaionHx b otAejibHHX cepH «x jrHToCTpaTnrpa$HąecKHX oTJtoxeHH0
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neHbm odyraepokHBaHHH. noBHmeHHoe cojiepsaHHe HHepmHHia CBH3aH0 npeswe Bce—
r o o BepxHeoHJie3CKO0 necąaHHKOBoii c e p n e ił, a b MeHbneS cieneH H
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neoąaHHKOBoS cepHeił. noBuneHHOiiy coxepxaHK» HHepiHHHia b HCcjieAyeMŁoc y rx ax
OTBenaeT pesyK naa coflepacaHHK MHHepaJibHoro BemecTBa h H aoSopot.
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LES REMARQUES SUR LA STRUCTURE PÊTROGRAPHXQUE DES CHARBONS
HUMIQUES DU BASSIN HOUILLER DE HAUTE SILÊSIE
R é s u m é
On a discuté sur la structure pêtrographique des oharbons humiques se
trouvant dans les séries particulières lithostratigraphiques de la couver
ture du carbonifère de Haute Silésie. On a constaté que la teneur élevée
en vitrinite dans ces oharbons répond à la série paralique et de schiste
argileux. La teneur en exinite ne change pas fondamentalement dans
tout
le profil des sédiments exepté les oharbons plus fortement carbonisés. La
teneur élevée en inertinite est liée avant tout à la série gréseuse de Hau
te Silésie, moins à la série greseuse cracovienne. La réduction de la te
neur en substance minérale répond à la teneur élevée en inertinite
dans
les charbons examinés et vioe-versa.

