
Warstwa geotechniczna nr130 

863,00 – 883,00 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty (ok.67% całej warstwy nr130) i 

średnioziarnisty (ok.23% całej warstwy nr130), szary w spągu jasnoszary, w stropie zwięzły, w 

interwale 873,66-878,28m średnio zwięzły, natomiast w spągu (880,66-883,00m) słabo zwięzły, o 

teksturze generalnie bezładnej miejscami równoległej podkreślonej przez biotyt lub pojedyncze 

laminy substancji węglistej. W partii spągowej występują liczne okruchy węgla o wymiarach 3cmx1cm 

oraz otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 4cm, średnio i dobrze obtoczone. Na głębokości 

878,28m występuje pojedyncze gniazdo pirytu o średnicy do 2,5cm. Ostre przejście między 

piaskowcem a niżejległym iłowcem, któremu towarzyszy spękanie o kącie 6°. 

W interwale 873,36-873,50m występuje iłowiec czarny, średnio zwięzły, o teksturze bezładnej, z 

licznymi zaburzeniami sedymentacyjnymi oraz licznymi wtrąceniami frakcji piaszczystej o barwie 

ciemnoszarej (zdj.51.). Pod tą cienką warstwą iłowca występuje 16cm warstwa zlepieńca szarego i 

ciemnoszarego, słabo zwięzłego, o teksturze bezładnej, z licznymi dobrze widocznymi śladami 

zaburzeń sedymentacyjnych, podkreślonymi przez wtrącenia substancji węglistej i iłowca szarego. 

Natomiast w interwale 878,28-880,40m stwierdzono występowanie piaskowca drobnoziarnistego, 

szarego, słabo zwięzłego, o teksturze równoległej podkreślonej intensywną laminacją substancją 

węglistą. Miejscami występuje podzielność plasterkowa (interwały: 878,92-879,00m i 879,00-

979,36m). Przejście ostre między piaskowcem a niżejległym iłowcem. 

 

 

Zdj.51. Iłowiec czarny, z licznymi zaburzeniami sedymentacyjnymi oraz licznymi wtrąceniami frakcji piaszczystej 

o barwie ciemnoszarej – 873,36-873,50m (1), oraz warstewka zlepieńca szarego i ciemnoszarego również ze 

śladami zaburzeń sedymentacyjnych podkreślonymi przez wtrącenia substancji węglistej i iłowca szarego – 

873,50-873,66m (2). 

 

Warstwa geotechniczna nr131 

883,00 – 883,55 – Iłowiec czarno-szary, słabo zwięzły, tekstura bezładna. W interwale 883,18-

883,38m warstewka piaskowca drobnoziarnistego, szarego, zwięzłego o teksturze równoległej 
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(podzielność plasterkowa). Na głębokości 883,42m strefa „brekcjowa” o grubości około 1cm. Przejście 

między iłowcem a  niżejległym piaskowcem ostre – ok.3°. 

 

Warstwa geotechniczna nr132 

883,00m) słabo zwięzły, o teksturze generalnie bezładnej miejscami równoległej podkreślonej 

przez biotyt lub pojedyncze laminy substancji węglistej. W partii spągowej występują liczne 

okruchy węgla o wymiarach 3cmx1cm oraz otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 

4cm, średnio i dobrze obtoczone. Na głębokości 878,28m występuje pojedyncze gniazdo 

pirytu o średnicy do 2,5cm. Ostre przejście między piaskowcem a niżejległym iłowcem, 

któremu towarzyszy spękanie o kącie 6°. 

W interwale 873,36-873,50m występuje iłowiec czarny, średnio zwięzły, o teksturze 

bezładnej, z licznymi zaburzeniami sedymentacyjnymi oraz licznymi wtrąceniami frakcji 

piaszczystej o barwie ciemnoszarej (zdj.51.). Pod tą cienką warstwą iłowca występuje 16cm 

warstwa zlepieńca szarego i ciemnoszarego, słabo zwięzłego, o teksturze bezładnej, z 

licznymi dobrze widocznymi śladami zaburzeń sedymentacyjnych, podkreślonymi przez 

wtrącenia substancji węglistej i iłowca szarego. Natomiast w interwale 878,28-880,40m 

stwierdzono występowanie piaskowca drobnoziarnistego, szarego, słabo zwięzłego, o 

teksturze równoległej podkreślonej intensywną laminacją substancją węglistą. Miejscami 

występuje podzielność plasterkowa (interwały: 878,92-879,00m i 879,00-979,36m). Przejście 

ostre między piaskowcem a niżejległym iłowcem. 

 

 

Zdj.51. Iłowiec czarny, z licznymi zaburzeniami sedymentacyjnymi oraz licznymi wtrąceniami frakcji 

piaszczystej o barwie ciemnoszarej – 873,36-873,50m (1), oraz warstewka zlepieńca szarego i ciemnoszarego 

również ze śladami zaburzeń sedymentacyjnych podkreślonymi przez wtrącenia substancji węglistej i iłowca 

szarego – 873,50-873,66m (2). 

 

Warstwa geotechniczna nr131 

883,00 – 883,55 – Iłowiec czarno-szary, słabo zwięzły, tekstura bezładna. W interwale 

883,18-883,38m warstewka piaskowca drobnoziarnistego, szarego, zwięzłego o teksturze 
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równoległej (podzielność plasterkowa). Na głębokości 883,42m strefa „brekcjowa” o grubości 

około 1cm. Przejście między iłowcem a  niżejległym piaskowcem ostre – ok.3°. 

 

Warstwa geotechniczna nr132 

883,55 – 888,90 – Piaskowiec gruboziarnisty, jasnoszary w spągu szary, zwięzły, tekstura 

bezładna. Liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 4cm, dobrze obtoczone 

oraz pojedyncze wtrącenia substancji węglistej. Na głębokości 885,18m wkładka węgla 

błyszczącego o grubości do 1cm. Ostre przejście miedzy piaskowcem a niżej zalegającym 

iłowcem podkreślone spękaniem o kącie 2°. 

 

Warstwa geotechniczna nr133 

888,90 – 889,15 – Iłowiec ciemnoszary, średnio i słabo zwięzły, tekstura równoległa. Ostre 

przejście między iłowcem a niżejległym węglem podkreślone spękaniem o kącie 4°. 

 

Warstwa geotechniczna nr134 

889,15 – 890,00 – Węgiel humusowy. Liczne drobne szczeliny wypełnione siarczkami 

żelaza. 

POKŁAD 214/1. Ostre przejście miedzy węglem a niżej zalegającym iłowcem (zdj.52).  

 

 

Zdj.52. Węgiel humusowy (pokład 214/1) – 889,15-890,00m, w stropie piaskowiec gruboziarnisty jasnoszary 

(888,00-888,90m) -2 i iłowiec ciemnoszary (888,90-890,15m) -3. 

 

Warstwa geotechniczna nr135 

890,00 – 893,94 – Iłowiec ciemnoszary, słabo zwięzły, tekstura bezładna przechodząca w 

kierunku spągu w równoległą i ukośną, podkreśloną laminacją mułowcem szarym. W spągu 

pojedyncze ślady flory karbońskiej (detrytus roślinny) natomiast w interwałach: 892,40-

892,42m oraz 892,87-893,00m strefy „brekcjowe”. W interwale 890,10-890,17m oraz 893,45-

893,60m występuje wkładka i warstewka łupka węglowego, czarnego, zwięzłego o teksturze 

bezładnej, zalegająca pod kątem 5°. Przejście ostre miedzy iłowcem a niżejległym mułowcem 

podkreślone spękaniem o kącie 10°. 
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Warstwa geotechniczna nr136 

893,94 – 898,00 – Mułowiec ciemnoszary laminowany szarym, zwięzły, o teksturze 

równoległej miejscami zaburzonej. Przejście ostre miedzy mułowcem a niżejległym iłowcem 

–kąt 2°. 

 

Warstwa geotechniczna nr137 

898,00 – 898,55 – Iłowiec ciemnoszary laminowany szarym, słabo zwięzły, tekstura 

równoległa. Miejscami pojedyncza flora karbońska. Przejście ostre miedzy iłowcem a 

niżejległym węglem, podkreślone spękaniem o kącie 13°. 

 

Warstwa geotechniczna nr138 

898,55 – 899,46 –  Węgiel humusowy. POKŁAD 214/2. Ostre przejście miedzy węglem a 

niżejległym iłowcem, podkreślone spękaniem o kącie 3° (zdj.53.). 

 

 

Zdj.53. Pokład węgla humusowego nr214/2 (898,55-899,46m) -1, w stropie pokładu iłowiec ciemnoszary 

(898,00-898,55m) -2, w spągu mułowiec ciemnoszary (899,46-900,00m) -3. 

 

Warstwa geotechniczna nr139 

899,46 – 900,20 – Mułowiec przechodzący w kierunku spągu w iłowiec, ciemnoszary 

laminowany szarym, w spągu czarny, słabo zwięzły, o teksturze równoległej. Pojedyncza 

flora karbońska (detrytus roślinny). Przejście ostre miedzy mułowcem a niżejległym węglem 

–kąt 2°. 
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Warstwa geotechniczna nr140 

900,20 – 900,67 – Węgiel humusowy. Liczne drobne szczeliny wypełnione siarczkami 

żelaza. POKŁAD 214/3 Ostre przejście miedzy węglem a niżejległym iłowcem, podkreślone 

spękaniem o kącie 20° (zdj.54.). 

 

 

Zdj.54. Pokład węgla humusowego nr214/3 (900,20-900,67m) -1, w stropie pokładu mułowiec przechodzący w 

kierunku spągu w iłowiec, ciemnoszary (900,00-900,20m) -2, w spągu iłowiec ciemnoszary (900,67-901,15m) -

3, i piaskowiec gruboziarnisty ciemnoszary (901,15-902,00m). 

 

Warstwa geotechniczna nr141 

900,67 – 901,15 –  Iłowiec ciemnoszary, średnio zwięzły, tekstura bezładna. Liczna flora 

karbońska (detrytus roślinny). Na odcinku 900,67-901,00m „brekcjowaty”. Ostre przejście 

miedzy iłowcem a niżejległym piaskowce, podkreślone spękaniem o kącie 15°. 

 

Warstwa geotechniczna nr142 

901,15 – 911,81 – Piaskowiec gruboziarnisty w spągu miejscami żwirowcowaty (ok.76% 

całej warstwy) i piaskowiec drobnoziarnisty (ok.24% całej warstwy), ciemnoszary 

przechodzący ku spągowi w szary, średnio zwięzły przechodzący w dół w zwięzły, tekstura w 

partiach gruboziarnistych bezładna a w partiach drobnoziarnistych równoległa, miejscami 

falista podkreślona laminacją substancją węglistą. W stropie występują liczne wkładki iłowca 

szarego oraz pojedyncze gniazda siarczków żelaza o średnicy do 1cm. W partiach 

gruboziarnistych miejscami zanotowano liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy 

do 2cm, dobrze obtoczone oraz wtrącenia substancji węglistej i okruchy węgla o średnicy do 

5cm. W interwale 902,67-933,43m stwierdzono występowanie podzielności plasterkowej. 

Przejście miedzy piaskowcem a niżejległym węglem ostre – kąt 60°. 
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Warstwa geotechniczna nr143 

911,81 – 912,10 – Węgiel humusowy. W stropie bardzo liczne i duże gniazda siarczków 

żelaza. Ostre przejście miedzy węglem a niżej zalegajacym piaskowcem, podkreślone 

spękaniem o kącie 4° (zdj.55.). 

 

 

Zdj.55. Węgiel humusowy (911,81-912,10m) -1, w stropie piaskowiec gruboziarnisty i drobnoziarnisty, 

ciemnoszary (910,00-911,81m) -2. 

 

Warstwa geotechniczna nr144 

912,10 – 914,51 – Piaskowiec gruboziarnisty, szary, zwięzły, o teksturze bezładnej. W jego 

obrębie występują otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 1,5cm dobrze obtoczone 

oraz pojedyncze wtrącenia substancji węglistej, natomiast w składzie mineralnym obecne są 

pojedyncze łyszczyki. Przejście powolne miedzy piaskowcami. 

 

Warstwa geotechniczna nr145 

914,51 – 936,39 – Piaskowiec gruboziarnisty i średnioziarnisty, szary, zwięzły w partiach 

gruboziarnistych miejscami średnio zwięzły, o teksturze bezładnej miejscami w partiach 

średnioziarnistych równoległej podkreślonej przez biotyt. Pojedyncze otoczaki kwarcu i skał 

osadowych o średnicy do 2,5cm, dobrze i średnio obtoczone oraz pojedyncze wtrącenia 

substancji węglistej i nieliczne okruchy węgla o  wymiarach 4cmx0,5cm. Na głębokości 

919,03m występuje wkładka węgla błyszczącego o grubości do 0,5cm. W interwale 918,12-

918,50m zanotowano mułowiec ciemnoszary laminowany jasnoszarym, średnio zwięzły, o 

teksturze równoległej. W stropie mułowca występuje 5cm wkładka piaskowca 

drobnoziarnistego, ciemnoszarego, zwięzłego o teksturze równoległej podkreślonej przez 

bardzo liczny biotyt. Natomiast w interwale 918,12-918,17m oraz 933,58-936,39m występuje 

piaskowiec drobnoziarnisty, ciemnoszary przechodzący w środkowej partii w szaro-

zielonkawy, zwięzły, partiami bardzo słabo zwięzły (rozlasowany), tekstura równoległa 

miejscami lekko ukośna podkreślona przez liczny w składzie mineralnym biotyt. Miejscami 

cienkie wkładki piaskowca średnioziarnistego, szarego oraz wtrącenia substancji węglistej w 
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formie lamin. W składzie mineralnym bardzo liczne łyszczyki. Miejscami podzielność 

plasterkowa. Przejście miedzy piaskowcami ostre – kąt 15°. 

 

Warstwa geotechniczna nr146 

936,39 – 947,24 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty (w interwale 943,00-

944,00m piaskowiec gruboziarnisty i drobnoziarnisty oraz w interwale 945,00-946,00m 

piaskowiec bardzo gruboziarnisty) szary, średnio zwięzły i zwięzły na odcinku 946,00-

947,00m słabo zwięzły, tekstura bezładna. Otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 

2cm, średnio obtoczone. Na głębokości  947,17m gniazdo siarczków żelaza o średnicy do 

4,5cm. Przejście miedzy piaskowcem a niżejległym węglem ostre – kąt 2°. 

 

Warstwa geotechniczna nr147 

947,24 – 947,43 –  Węgiel humusowy. Liczne drobne szczeliny wypełnione siarczkami 

żelaza. POKŁAD 215 Ostre przejście miedzy węglem a niżejległym iłowcem, podkreślone 

spękaniem o kącie 5° (zdj.56.). 

 

 

Zdj.56. pokład węgla nr215 (947,24-947,43m) -1, w stropie piaskowiec gruboziarnisty szary (946,00-947,24m) -

2, w spągu iłowiec ciemnoszary (947,43-948,00m). 

 

Warstwa geotechniczna nr148 

947,43 – 950,00 – Iłowiec ciemnoszary miejscami czarny laminowany mułowcem szarym, 

zwięzły ku spągowi przechodzący w średnio zwięzły, tekstura pozioma przechodząca w 

ukośną i bezładną. 
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2.2. Tektonika 

 

 

Obszar złoża „Dąb” zlokalizowany jest we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego, na północnym skłonie niecki głównej. Złoże pocięte jest szeregiem uskoków o 

zrzutach dochodzących do 180m. Główne dyslokacje tektoniczne na tym obszarze mają 

przebieg od N – S, NE – SW, NW – SE i W – E [4]. Rozciągłość warstw ma kierunek od S – 

N do NWW – SEE, a upad skierowany na E i NE i wynosi od 3 do 10
o
. W sąsiedztwie otworu 

G-8 (w odległości ok. 350m) przebiega uskok o przebiegu W – E i zrzucie na S wynoszącym 

h = 100-140m, biegnący wzdłuż północnej granicy obszaru „Dąb” oraz w pobliżu 

południowej granicy obszaru „Byczyna”. 

Utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe w obrębie otworu G-8, nie są zbyt interesujące pod 

względem tektonicznym. Jedynie w obrębie trzeciorzędu na głębokości 109,80m 

zlokalizowany jest kontakt dolomitu brązowo-szarego z brekcją wapienną. Jest to 

prawdopodobnie uskok o kącie upadu 40° ze strefą brekcji o miąższości 2,3m (zdj.57.), lub 

też zostały przewiercone dwie  kawerny wypełniona iłami. 

 

 

Zdj.57. Kontakt dolomitu brązowo-szarego z brekcją wapienną (109,80m). 

 

Szczegółowo pod względem tektonicznym, zostały opisane utwory triasu i karbonu. W 

poszczególnych przedziałach głębokościowych, zostały policzone spękania suhoryzontalne i 

horyzontalne (0°-5°), połogie (5°-45°), strome (45°-85°) oraz subwertykalne i wertykalne 

(85°-90°). Ilość poszczególnych spękań w danych interwałach głębokościowych została 

przedstawiona na wykresach 1-8 . Ponadto dla każdego wydzielenia został obliczony liniowy 



wskaźnik szczelinowatości S, wyrażający liczbę spękań na jednostkę długości linii 

rozpoznawczej (rdzenia otworu wiertniczego):  

S = N/L  [1/m] 

gdzie N jest to liczba spękań (szczelin) a L długość bazy pomiarowej [3]. 

 

 

TRIAS 

 

Utwory triasu mają sumaryczną miąższość 125,90m. W odwiercie G-8 nawiercono 

utwory triasu środkowego (112,10-186,50m) i dolnego (185,50-238,00m).  

 

TRIAS ŚRODKOWY 

Trias środkowy reprezentowany jest tu przez dolomity kruszconośne i warstwy 

gogolińskie. Dolomity kruszconośne zbudowane są z 3 warstwy geotechnicznych o 

sumarycznej miąższości 39,40m. Liniowy wskaźnik szczelinowatości S dla tej sekwencji 

wynosi 6,40[1/m]. Generalnie w dolomitach kruszconośnych dominują spękania połogie 

stanowiące ok.48% wszystkich spękań, natomiast horyzontalne i subhoryzontalne ok.31%. 

Ilość i rodzaj spękań jest różna w poszczególnych warstwach geotechnicznych. Kolejną 

sekwencją triasu środkowego są warstwy gogolińskie górne i dolne zbudowane generalnie z 

wapieni i reprezentowane przez dwie warstwy geotechniczne (nr21 i 22). Sumaryczna 

miąższość warstw gogolińskich wynosi 32,8m a wskaźnik szczelinowatości plasuje się na 

poziomie 9,10[1/m]. W utworach tych stwierdzono ok. 222 spękania. Generalnie dominują 

spękania połogie stanowiące ok.59% wszystkich spękań. Drugie pod względem liczebności to 

spękania horyzontalne i subhoryzontalne ok.34%. Ilość i rodzaj spękań jest zmienna w 

poszczególnych interwałach głębokościowych.  

 

Warstwy geotechniczne triasu środkowego z zaangażowaną tektoniką: 

 

Warstwa geotechniczna nr18  

(112,10-134,10) 

Warstwa ta zbudowana jest z dolomitów i jej sumaryczna miąższość wynosi 22m. Dolomity 

te wykazują wskaźnik szczelinowatości na poziomie 6,70[1/m]. Sumaryczna ilość 

stwierdzonych w tej warstwie spękań wynosi 148. Dominują tu głównie spękania połogie – 



ok.50% wszystkich spękań, drugie w kolejności pod względem liczebności to spękania 

horyzontalne i subhoryzontalne – ok.26%, natomiast spękania strome stanowią jedynie 

ok.22%. Spękaniom w interwale 112,10-123,65m często towarzyszy inkrustacja siarczkami 

żelaza. Ponadto dolomity te odznaczają się dużą kawernistością. Największe strefy 

występowania kawern stwierdzono w następujących interwałach głębokościowych: 112,75-

112,90m; 115,55-115,65m; 116,30-116,70m; 117,95-118,00m oraz 118,00-118,10m. W 

warstwie geotechnicznej nr18, występują tylko dwa spękania o wysokich kątach upadu. Jedno 

zlokalizowane jest w interwale 124,50-125,79m i posiada zmienny kąt, wahający się w 

granicach od 80° do 85°. Powierzchnia tego spękania jest silne inkrustowana 

drobnokrystalicznymi siarczkami żelaza (zdj.58.). Drugie spękanie ciągnie się w 

interwale130,50-131,73m i posiada również zmienny kąt upadu (od 72° do 89°).   

 

  

Zdj.58. Inkrustacja drobnokrystalicznymi siarczkami żelaza występująca na powierzchni spękania o kącie ok.80° 

występującego w interwale 124,50-125,79m. 

 

Warstwa geotechniczna nr19  

(134,10-142,00) 

Zbudowana jest ona z wapieni i osiąga sumaryczną miąższość 7,90m. Najwięcej jest tu 

spękań subhoryzontalnych ok.44% wszystkich spękań, a największe ich natężenie występuje 

w partii spągowej tej warstwy. Spękania połogie stanowią tu około 33% a spękania strome 

około 20%, wszystkich spękań występujących w tej warstwie. W warstwie geotechnicznej 

nr19 stwierdzono podobnie jak w warstwie nr18, tylko dwa spękania subwertykalne – jedno 



w partii środkowej (długość spękania ok.30cm), drugie w partii spągowej (długość spękania 

ok.5cm). Wskaźnik szczelinowatości dla opisywanej warstwy geotechnicznej wynosi 

7,70[1/m]. 

 

Warstwa geotechniczna nr20  

(142,00-151,50) 

Warstwa ta zbudowana jest z dolomitów, w partii stropowej marglistych. Wskaźnik 

szczelinowatości dla tej warstwy wynosi 4,50[1/m]. W partii dolomitów marglistych (142,00-

148,00m) dominują generalnie spękania połogie stanowiące około 70% wszystkich spękań. 

Natomiast ilość spękań horyzontalnych, subhoryzontalnych i stromych jest podobna, 

natomiast spękań subwertykalnych i wertykalnych w tym interwale nie stwierdzono. W partii 

spągowej warstwy nr20 (148,00-151,50m) występują głównie spękania horyzontalnych i 

subhoryzontalne, które stanowią tu ponad połowę wszystkich spękań.  

 

Warstwa geotechniczna nr21  

(151,50-161,54) 

W warstwie geotechnicznej nr21 (miąższość 10,04m) przeważają głównie spękania połogie 

stanowiące ok.53% wszystkich spękań. Wskaźnik szczelinowatości dla tej warstwy wynosi 

7,6[1/m]. Najwyższy wskaźnik szczelinowatości odnotowano w interwale 158,00-160,50m – 

ok.12,4 [1/m]. Utwory tej warstwy są miejscami silnie skrasowiałe i spękane. Częste są też 

szwy styliolitowe, wzdłuż których rozwijają się spękania. Większość spękań ma przebieg 

nieregularny i wypełnione są ciemnoszarą substancją ilastą. Natomiast w interwale 157,46-

157,49m zlokalizowane są spękania, których przestrzeń wypełniona jest zwietrzeliną 

węglanową, barwy rdzawo-żółtej (zdj.59.).  

Zdj.59. Spękania wypełnione zwietrzeliną węglanową barwy rdzawo-żółtej – gł. 157,46-157,49m 

 

Warstwa geotechniczna nr22  

(161,54-186,60) 



Wapienie tej warstwy osiągają miąższość 24,96m i wskaźnik szczelinowatości na poziomie 

8,9[1/m], który jednak w poszczególnych przedziałach głębokościowych jest zmienny i waha 

się od 0 do 15,6[1/m]. W interwale 161,54-166,00m wapienie są silnie spękane, przyjmując 

miejscami charakter „brekcjowaty” (zdj.60.). Większość spękań tej warstwy jest częściowo 

lub całkowicie zabliźniona. Ponadto część spękań zwłaszcza horyzontalnych, 

subhoryzontalnych i połogich ma przebieg falisty i wypełniona jest materiałem ilasto-

węglanowym, barwy ciemnoszarej, miejscami jasnobeżowo-żółtej.  

 

Zdj.60. Wapień silnie spękany  wykazujący charakter „brekcjowaty” - spękania wypełnione  materiałem ilasto-

węglanowym barwy ciemno-szarej (gł. 165,40-165,60m). 

 

Jedyne spękania strome stwierdzone w obrębie warstwy nr22 występują na głębokościach;  

166,06m, 174,36m i 174,58m. Ich kąty wahają się od 55° do 70°, a długości od 6cm do 15cm. 

W interwale 172,80-173,00m zlokalizowano liczne spękania wypełnione spoiwem 

węglanowym z ziarnami kalcytu i pojedynczymi ziarnami galeny oraz bardzo 

drobnokrystalicznymi siarczkami żelaza. W interwałach: 175,80-176,00m stwierdzono 

miejscami widoczne ślady po zabliźnionych spękaniach subwertykalnym. W interwale 

181,84-186,50m pojawiają się szwy styliolitowe ułożone mniej więcej równolegle do 

warstwowania, których ilość wzrasta w kierunku spągu. 

 

TRIAS DOLNY 

Trias dolny (pstry piaskowiec) reprezentowany jest przez 6 warstw geotechnicznych o 

sumarycznej miąższości 51,50m. Miąższość poszczególnych warstw geotechnicznych waha 

się od 1m (warstwa geotechniczna nr25) do 31m (warstwa geotechniczna nr23). W utworach 

triasu dolnego naliczono ok.290 spękań. Generalnie dominują tu spękania połogie, stanowiące 

ok.48% wszystkich spękań w triasie dolnym. Drugie miejsce pod względem liczebności 

stanowią spękania horyzontalne i subhoryzontalne – ok.30%, następne to spękania strome – 

ok.19% i subwertykalne i wertykalne – ok.2%. Sumaryczny wskaźnik szczelinowatości dla 

utworów triasu dolnego wynosi 5,60[1/m], jednak jest on różny w poszczególnych warstwach 

geotechnicznych i waha się od 0,00 do 15,30[1/m]. Najwyższy wskaźnik szczelinowatości 



wykazuje warstwa zbudowana z margli (warstwa geotechniczna nr24 – 217,50-219,00m). W 

warstwie tej dominują spękania subhoryzontalne i horyzontalne, których procentowy udział 

wynosi ok.52%. Kolejną warstwą geotechniczną o wysokim wskaźniku szczelinowatości jest 

warstwa nr26 (219,00-220,00m), zbudowana z piaskowca różnoziarnistego. Jej wskaźnik 

szczelinowatości utrzymuje się na poziomie 15,00[1/m]. W warstwie tej dominują głównie 

spękania horyzontalne i subhoryzontalne  – ok.53,3% wszystkich spękań oraz połogie – 

ok.40%.  

 

Warstwy geotechniczne triasu dolnego z zaangażowaną tektoniką: 

 

Warstwa geotechniczna nr23  

(186,50-217,50) 

Zbudowana jest ona generalnie z dolomitów. W obrębie tej warstwy w interwale 189,00-

189,51m, rdzeń jest silnie pokruszony. Prawdopodobnie jest to spowodowane spękaniem 

subwertykalnym i towarzyszącymi mu licznymi spękaniami subhoryzontalnymi i połogimi. 

Natomiast na głębokości 189,10m występuje spękanie strome o kącie ok.70° i długości 

ok.9cm. Kolejne spękanie strome o zmiennym kącie upadu (70°-80°) występuje na głębokości 

190,39m i w tej partii rdzeń jest silnie pokruszony, wskutek współwystępowania spękań 

subhoryzontalnych. Następne większe spękanie w warstwie geotechnicznej nr23, występuje 

na głębokości 193,05m i jest to spękanie strome o kącie 75° i długości 18cm. W jego pobliżu 

(gł.193,43m) zlokalizowane jest kolejne spękanie o zmiennym kącie upadu (70°-90°) i 

długości ok.43cm. W interwale 194,00-196,00m rdzeń jest silnie pokruszony (szczególne 

silne jest on spękany na odcinku 39cm – interwał: 195,36-195,75m, gdzie występuje spękanie 

strome o kącie 70°, któremu towarzyszą liczne spękania połogie). W pozostałych interwałach 

głębokościowych warstwy geotechnicznej nr23, dominują generalnie spękania połogie. 

Natomiast w interwale 206,00-217,50m pierwszym większym spękaniem jest spękanie 

subwertykalne rozpoczynające się na głebokości 206,10m, o kącie 88° i długości ok.27cm, 

któremu towarzyszą dwa spękania: subhoryzontalne o kącie około 5° i połogie o kącie 44°. 

Natomiast w interwale 207,00-209,53m występuje warstwa dolomitu przechodzącego w dół 

w dolomit marglisty, który posiada charakter brekcji tektonicznej. W jego obrębie na 

głębokości 207,61m występuje spękanie strome o kącie 55° i długości ok.39cm, przedzielone 

dwoma spękaniami połogami. Z kolei na głębokości ok.210,83m rozpoczyna się spękanie o 

zmiennym kącie upadu, wahającym się od 80-90°, które kontynuuje się aż do głębokości 

212,00m. Poprzecinane jest ono licznymi międzywarstwowymi spękaniami połogami. Z kolei 



w interwale 211,45-211,53m warstwy geotechnicznej nr23, występuje strefa silnie 

potrzaskana przypominająca druzgot, a na głębokość 214,00m pojawiają się pojedyncze 

spękania połogie o przebiegu falistym wypełnione czarną substancją ilastą. 

KARBON 

 

Utwory karbonu w otworze G-8 (o sumarycznej miąższości 540,55m) reprezentowane 

są przez warstwy libiąskie i łaziskie. Średni, liniowy wskaźnik szczelinowatości dla tych 

utworów wynosi 6,93[1/m]. Generalnie w karbonie dominują spękania połogie (ok.49% 

wszystkich spękań zlokalizowanych w tych utworach) oraz spękania horyzontalne i 

subhoryzontalne (ok.45%).   

 

WARSTWY LIBIĄSKIE – WESTFAL D 

Warstwy te reprezentowane są przez 33 warstwy geotechniczne, które zbudowane są 

głównie z piaskowców gruboziarnistych i żwirowcowatych (ok.37% wszystkich utworów 

tych warstw), żwirowców (ok.17%) i piaskowców drobnoziarnistych (ok.17%). Generalnie w 

utworach tych dominują spękania horyzontalne i subhoryzontalne – ok.49% wszystkich 

spękań oraz połogie – ok.44%. Podrzędnie występują tu spękania strome stanowiące ok.6% 

wszystkich stwierdzonych w tych warstwach spękań. Średni, liniowy wskaźnik 

szczelinowatości dla warstw libiąskich wynosi 6,04[1/m]. Jest on jednak zmienny w 

poszczególnych przedziałach głębokościowych. Najwyższy wskaźnik szczelinowatości – 

16,67[1/m], został odnotowany w interwale 315,05-315,35m reprezentowanym przez pokład 

węgla humusowego nr116. Natomiast najniższy wskaźnik szczelinowatości wynoszący 

0,00[1/m] został zanotowany w interwale 331,70-332,40m. W interwale tym występuje 

warstwa żwirowca. Niski wskaźnik szczelinowatości w tej warstwie spowodowany jest tym, 

że żwirowiec jest bardzo słabo zwięzły (rozsypliwy). 

 

 

 
Zdj.61. Żwirowiec wiśniowo-szary o wskaźniku szczelinowatości 0 [1/m] – gł.331,70-332,40m. 

 

 



Warstwy geotechniczne warstw libiąskich (westfal D) z zaangażowaną tektoniką: 

 

 

Warstwa geotechniczna nr36 

(281,90-291,40) 

W warstwie tej występuję pierwsze większe spękanie warstw libiąskich. Spękanie to 

ciągnie się w interwale 283,86-284,14m. Jest to spękanie subwertykalne o kącie 87°.  

 

Warstwa geotechniczna nr36 

(291,40-293,30) 

Na głębokości 292,70 mają swój początek dwa spękania strome, o dwóch różnych 

kierunkach nachylenia (krzyżujące się ze sobą). W partii stropowej spękań rdzeń jest silnie 

pokruszony (zdj.62.). 

 

 

Zdj.62. Dwa krzyżujące się ze sobą spękania strome (65° i 64°) – 292,70-292,90m. 

 

Warstwa geotechniczna nr39 

(296,10-298,00) 

W warstwie tej zbudowanej z iłowca, w interwale 296,10-298,00m dominują spękania połogie 

i strome, które łącznie stanowią 85% wszystkich spękań stwierdzonych w tym interwale. 

Powierzchnie spękań są wygładzone z widocznymi rysami śligowymi i zadziorami (zdj.63.) 

 



 

 

Zdj.63. Spękanie strome (kąt 55°) w iłowcu wiśniowym oraz widoczne ślady zlustrowania na jego 

powierzchniach – gł.297,22m. 

 

Warstwa geotechniczna nr40 

(298,00-313,90) 

W warstwie tej występuje spękanie subwertykalne o kącie 86° i długości 14,5cm. 

 



 

Warstwy geotechniczne nr41 i 43  

(313,90-315,05 i 315,35-317,60)   

W warstwach tych zbudowanych z iłowców, dominują generalnie spękania połogie 

stanowiące ponad połowę wszystkich stwierdzonych w tych warstwach spękań. Ich 

powierzchnie są wygładzone z widocznymi rysami śligowymi i zadziorami, ponadto 

zauważalne są na nich rdzawe naloty (zdj.64.). W obrębie tych utworów stwierdzono również 

jedno spękanie o kącie 75° i rozwarciu 5mm, wypełnione materiałem ilastym. 

 

 

Zdj.64. Powierzchnia spękania stromego ze śladami zlustrowania w iłowcu – gł.317,20m. 

 

Warstwa geotechniczna nr44 

(317,60-320,13) 

Natomiast w warstwie tej reprezentowanej przez piaskowiec drobnoziarnisty stwierdzono 

występowanie spękania zabliźnionego o zmiennym kącie upadu, wahającym się od 79° do 

85°, z przesunięciem warstw o 5mm w środkowej jego części, podkreślone przez substancję 

ciemnowiśniową (tlenki żelaza) – prawdopodobnie jest to uskok o bardzo niewielkim zrzucie.  

 

Warstwa geotechniczna nr46 

(322,05-331,70) 

W warstwie tej zbudowanej z piaskowca różnoziarnistego zlokalizowano kolejne zabliźnione 

spękanie o kącie 80° i długości ok.30cm. Ponadto w obrębie tej warstwy (w interwale 327,00-

328,00m) stwierdzono występowanie spękania o kącie 65° i długości 7,5cm.  

Warstwa geotechniczna nr47 

(331,70-332,40) 

Także w tej warstwie reprezentowanej przez żwirowiec zlokalizowano spękanie strome, o 

kącie 62° i długości 5cm.  

Warstwa geotechniczna nr48 

(332,40-347,40) 



Warstwa ta reprezentowana jest przez piaskowiec różnoziarnisty, w obrębie którego 

stwierdzono sporą ilość spękań stromych i subwertykalnych. Naliczono tu pięć spękań 

stromych (jedno o kącie 55° i długości 20cm, drugie o kącie 70° i długości 15cm, trzecie o 

kącie 80° i długości. ok.80cm, czwarte o kącie 82° i długości 10cm oraz piąte o kącie 80° i 

długości ok.7cm) oraz trzy spękania subwertykalne (jedno o kącie 86° i długości 20cm, drugie 

o kącie 89° i długości ok.7,5cm oraz trzecie o kącie 87° i długości prawdopodobnie ok.65cm 

– rdzeń rozmyty). 

 

Warstwa geotechniczna nr49 

(347,40-361,00) 

Również w niżej zalegajacej warstwie geotechnicznej nr49, reprezentowanej przez żwirowiec 

w stropie gruboklastyczny miejscami piaskowiec gruboziarnisty, żwirowcowaty, stwierdzono 

kilka spękań stromych i subwertykalnych. Spękania strome w obrębie żwirowca tej warstwy 

są następujące:  

• spękanie o kącie 75° i długości ok.7cm,  

• spękanie o kącie 50° i długości ok.6cm,  

• spękanie o kącie 55° i długości 7cm,  

• spękanie o kącie 60° i długości 5cm,  

• spękanie o kącie 75° i długości 27cm.  

Natomiast w warstwie piaskowca drobnoziarnistego (355,40-356,80m) występującego w 

obrębie warstwy geotechnicznej nr49 zlokalizowano spękanie zabliźnione o kącie 55°, 

wypełnione substancją ilasto-piaszczystą, barwy wiśniowej. W partii przyspągowej warstwy 

geotechnicznej, stwierdzono natomiast jedno spękanie subwertykalne o kącie 86° i długości 

15cm oraz jedno spękanie strome o kącie 62° i długości 5cm.  

 

Warstwa geotechniczna nr51 

(362,10-375,60) 

Warstwa ta zbudowana jest z piaskowca gruboziarnistego miejscami  przewarstwionego 

strefami żwirowcowatymi. W jej obrębie zlokalizowano liczne spękania strome i 

subhoryzontalne, zwłaszcza w interwale 362,00-366,00m (zdj.65.) W partii stropowej tej 

warstwy (362,10-364,00m) stwierdzono występowanie licznych spękań o kątach od 20 do 

30°, wypełnionych substancją ilastą o barwie czerwonej. W tej partii stwierdzono również 

jedno spękanie strome o kącie 60° i długości ok.13cm (363,71-363,84m). Natomiast w 

interwale 364,00-364,60m gdzie występuje piaskowiec drobnoziarnisty występują aż trzy 



spękania strome (jedno o kącie 82° i długości 22cm, drugie o kącie 73° i długości 19cm oraz 

trzecie o kącie 65° i długości 3cm). W niżej zalegającej warstwie piaskowca gruboziarnistego 

stwierdzono sześć spękań stromych o kątach od 55° do 84° i długościach do 37cm, w tym 

jedno częściowo zabliźnione spękanie o kącie 81° i długości 26cm wypełnione czerwoną 

substancją ilastą. Natomiast w partii przyspagowej (interwał 370,50-375,60m) występują 

również kilka spękań stromych o kątach od 61° do 70° i dł. do 18cm. 

 

 

Zdj.65. Liczne spękania strome i subhoryzontalne występujące w obrębie piaskowca grubo i drobnoziarnistego 

(362,00-366,00m). 

 

Warstwa geotechniczna nr55 

(383,88-385,85) 

Kolejne spękanie o wyższym kącie upadu stwierdzono w warstwie geotechnicznej nr55 

zbudowanej z piaskowca gruboziarnistego. W jej obrębie na głębokości 385,31m 

zlokalizowano spękanie strome o kącie ok.50° i długości 7cm, stwierdzono również strefę o  

intensywnym wiśniowo-czerwonym zabarwieniu.  

Warstwa geotechniczna nr57 

(389,00-392,65) 

W warstwie iłowca budującej warstwę geotechniczną nr57, stwierdzono występowanie kilka 

ciekawych struktur. W partii stropowej tej warstwy występuje warstwa mułowca w obrębie 

którego stwierdzono kilka zabliźnionych spękań o kątach wahających się od 15° do 70°. 

Warstwa ta kontaktuje się horyzontalnie z niżejległym iłowcem, w obrębię którego 

stwierdzono występowanie trzech spękań stromych i jednego spękania subwertykalnego o 

kącie ok.85° i długości 16cm (391,60m). Ponadto na jego powierzchni widoczne są ślady 

zlustrowania i rdzawe naloty (zdj.66.). Iłowiec ten przechodzi następnie ku dołowi w 



mułowiec. Kontakt między nimi jest ostry podkreślony przez zalegającą w spągu iłowca (pod 

kątem 30°), 4cm wkładkę iłu brązowo-jasnoszarego, plastycznego. 

 

 

Zdj.66. Powierzchnia spękanie stromego w iłowcu, z widocznymi śladami zlustrowania (391,60m). 

 

Warstwa geotechniczna nr58 

(392,65-404,20) 

W warstwie tej zbudowanej z piaskowca drobnoziarnistego miejscami średnioziarnistego, 

naliczono kilka spękań stromych (ok.16% wszystkich spękań w tej warstwie) i 

subhoryzontalnych (ok.4%). W stropie tej warstwy, na gł.392,68m występuje pierwsze 

spękanie strome o kącie 69° i długości 8,5cm, ograniczone w stropie i spągu spękaniami 

subhoryzontalnymi. Największe natężenie spękań stromych w tej warstwie, zostało 

stwierdzone w interwale 392,75-401,80m. Występuje tu aż dziewięć spękań tego rodzaju, o 

kątach wahających się od 45° do 88° i długościach maksymalnie do 49cm. 

 



Warstwa geotechniczna nr60 

(405,30-406,30) 

 W warstwie zbudowanej z iłowca stwierdzono spękanie strome zlokalizowane w spągu 

warstwy na granicy iłowca z piaskowcem, o kącie ok.66° i długości 13cm, wypełnione 

substancją węglistą (zdj.67.). 

 

 

Zdj.67. Powierzchnia spękania o kącie 66° pokryta miejscami substancja węglistą - 406,34-406,30m. 

 

 

 

WARSTWY ŁAZISKIE – WESTFAL C 

Warstwy te reprezentowane są przez 54 warstwy geotechniczne, które zbudowane są 

głównie z piaskowców gruboziarnistych i żwirowcowatych (ok.33% wszystkich utworów 

tych warstw), piaskowców średnioziarnistych (ok.31%) oraz piaskowców drobnoziarnistych 

(ok.15%). Generalnie w utworach tych dominują spękania połogie – ok.55% wszystkich 

spękań stwierdzonych w tych warstwach, oraz horyzontalne i subhoryzontalne – ok.39%. 

Podrzędnie występują tu spękania strome stanowiące ok.6% wszystkich spękań oraz 

subwertykalne i wertykalne ok.1%. Średni wskaźnik szczelinowatości dla warstw łaziskich 

(westfal C) wynosi 5,09[1/m]. Jest on jednak zmienny w poszczególnych przedziałach 

głębokościowych. Najwyższy wskaźnik szczelinowatości (16,19[1/m]) został odnotowany w 

interwale 729,70-730,75m, reprezentowany przez iłowiec. Natomiast najniższy wskaźnik 

szczelinowatości wynoszący 0,00[1/m] został zanotowany w dwóch interwałach: 516,00-

520,70m i 521,40-522,10m. W pierwszym interwale głębokościowym występuje iłowiec, 

natomiast w drugim interwale występuje iłowiec węglisty. 



 

 

 

 

Warstwy geotechniczne warstw łaziskich (westfal C) z zaangażowaną tektoniką: 

 

Warstwa geotechniczna nr63 

(409,45-417,30) 

W warstwie tej, zbudowanej z piaskowca różnoziarnistego występuje siedem spękań stromych 

o kątach upadu, wahających się od 59° do 85° i długościach do 21cm. Ponadto występuje tu 

jedno spękanie subwertykalne o kącie 88° i długości 8,5cm.  

 

Warstwa geotechniczna nr64 

(417,30-419,30) 

W obrębie żwirowca tej warstwy stwierdzono występowanie tylko jednego spękania stromego 

o kącie 70° i długości 9cm.  

 

Warstwa geotechniczna nr65 

(419,30-437,38) 

W warstwie tej zbudowanej z piaskowca różnoziarnistego, wyróżniono trzy spękania strome o 

kątach wahających się od 50° do 55° i długościach do 15cm.  

 

Warstwa geotechniczna nr66 

(437,38-446,78) 

W warstwie nr66 reprezentowanej przez piaskowiec średnioziarnisty, w interwale 444,41-

446,00m, stwierdzono występowanie trzech spękań stromych o kątach wahających się od 50 

do 62° i długościach do 13cm. Ponadto występuje tu jedno spękanie strome o kącie 70° i 

długości 3cm, zlokalizowane na głębokości 446,36m.  

Warstwa geotechniczna nr67 

(446,78-457,07) 

W obrębie tej warstwy geotechnicznej, zbudowanej ze żwirowca przechodzącego w spągu w 

piaskowiec gruboziarnisty i żwirowcowaty, występuje spękanie zabliźnione substancją 

krzemionkową, o kącie 63° (interwał 452,20-452,70m).  

 



Warstwa geotechniczna nr69 

(459,32-461,40) 

Warstwę tą reprezentuje pokład 202 węgla humusowego. W jego obrębie wyróżniono 

spękanie o kącie 76° i długości 2,5cm, poza nim w warstwie tej zlokalizowano również liczne 

spękania subhoryzontalne będące spękaniami śródwarstwowymi.  

 

Warstwa geotechniczna nr70 i 71 

(461,40-462,00 i 462,00-463,39) 

Warstwa ta zbudowana jest z iłowca, w obrębie którego na głębokości 461,79m 

zlokalizowano spękanie o kącie 55°, na powierzchniach którego widoczne są rysy ślizgowe. 

W spągu tej warstwy geotechnicznej występuje ostry kontakt iłowca z niżej zalegającym 

iłowcem węglistym – warstwa geotechniczna nr71, podkreślone spękaniem o kącie 66° 

(zdj.68.). Partia iłowca węglistego jest mocno zbrekcjowana – prawdopodobnie jest to uskok. 

 

 

Zdj.68. Uskok o kącie upadu 66° (iłowiec szary -1, iłowiec węglisty -2) –gł.462,00m. 

 

Warstwa geotechniczna nr72 

(463,39-465,78) 

Strop tej warstwy geotechnicznej, zbudowanej z iłowca ma charakter brekcjowaty. Natomiast 

na głębokości 463,70m występuje kontakt iłowca z piaskowcem średnioziarnistym, 

należącym do tej samej warstwy geotechnicznej. Kontakt ten ma charakter spękania o kącie 

89° i długości 60cm, ponadto wypełniony jest on iłem szarym, plastycznym oraz siarczkami 

żelaza. Piaskowiec średnioziarnisty występuję tu w formie łuski (zdj.69.). W interwale 

463,78-464,0m rdzeń jest silnie pokruszony. Spękania natomiast wypełnione są iłem szarym. 

1 

2 



 

Zdj.69. Piaskowiec średnioziarnisty w formie łuski kontaktujący z iłowcem i gniazda siarczków żelaza o 

średnicy do 2,5cm występujące w obrębie piaskowca (463,70m). 

 

Warstwa geotechniczna nr77 

(463,39-465,78) 

Jest to kolejna warstwa geotechniczna, w której zaobserwowano spękania o wyższych kątach 

upadu. Zbudowana jest ona z piaskowca różnoziarnistego. W jej obrębie, w interwale 503,06-

503,26m występuje jedno spękanie subwertykalne o kącie 85°, natomiast w interwale 504,15-

504,24m zlokalizowane jest spękanie strome o kącie 73°, a w interwale 507,18-507,24m 

stwierdzono dwa spękania strome o kątach 70° i 73° skierowane w dwóch przeciwnych 

kierunkach. Oba te spękania w spągu ograniczone są spękaniem subhoryzontalnym. Kolejne 

spękania strome w obrębie warstwy geotechnicznej nr77, zlokalizowano w interwale 512,50-

514,40m, jedno o kącie 56° i długości 3,5cm oraz drugie o kącie 71° i długości 

prawdopodobnie 14cm (na tym odcinku rdzeń jest silnie pokruszony).  

 



Warstwa geotechniczna nr79 

(520,70-521,40) 

W warstwie tej reprezentowanej przez pokład 203 węgla humusowego stwierdzono kolejne 

większe spękanie. Jest to zabliźnione spękanie subwertykalne o kącie 85° i długości ok.7cm.  

 

 

 

Warstwa geotechniczna nr82 

(523,50-534,25) 

W stropie tej warstwy reprezentowanej przez piaskowiec drobno i średnioziarnisty, występuje 

bardzo krótkie, spękanie strome o kącie 70° oraz jedno spękanie o zmiennym kącie upadu 

wahającym się od 80° do 89° i długości 17cm. Natomiast w interwale 531,05-531,45m 

stwierdzono liczne spękania zabliźnione mułowcem szaro-białym. Ich kąty upadu wahają się 

od 40° do 50°. Z kolei w interwale 528,40-531,45m tej warstwy geotechnicznej występuje 

jedno spękanie strome o kącie 80° i długości 7cm, natomiast na głębokości 531,35m 

zlokalizowano spękanie połogie o kącie 30° wypełnione iłowcem ciemnoszarym a na 

gł.531,45m spękanie o kącie 42° i długości 7cm, na powierzchniach którego widoczne są rysy 

ślizgowe.  

 

Warstwa geotechniczna nr83 

(534,25-545,70) 

W warstwie geotechnicznej nr83, zbudowanej z piaskowca gruboziarnistego i 

żwirowcowatego, stwierdzono sześć spękań stromych o kątach od 70° do 80° i długościach od 

3,5 do 8cm. Dodatkowo w interwale 544,40-545,70m występuje jeszcze jedno spękanie 

strome o kącie 85° i długości 53cm w 90% zabliźnione.  

 

Warstwa geotechniczna nr84 

(545,70- 547,53) 

W warstwie tej zbudowanej z mułowca zlokalizowano jedno spękanie o kącie 70° i długości 

4,5cm oraz jedno spękanie o zmiennym kącie upadu (90°-70°) i długości 133m. Na 

powierzchniach spękań występujących w obrębie tej warstwy, widoczne są rysy ślizgowe.  

 

Warstwa geotechniczna nr88 

(550,50-578,10) 


