
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdj.11. Szczeliny wypełniona szarą substancją ilasto-węglanową z licznymi dobrze wykształconymi 

kryształkami kwarcu – głębokość 155,77m. 

 

 

 

 

 



 

Zdj.12. Strefa wapienia brekcjowatego (161,34-161,54m). 

 

Warstwa geotechniczna nr22 

161,54– 186,60 – Wapień ciemnoszary laminowany szarym miejscami jasnoszary, 

jasnoszaro-beżowy i szary, czasem z odcieniem żółto-rdzawym, w pojedynczych miejscach 

jasnożółty i żółto-brązowy oraz beżowo-rdzawy i rdzawy, zwięzły partiami średnio i słabo 

zwięzły, o teksturze bezładnej miejscami równoległej i falistej. W jego obrębię występują 

pojedyncze kawerny o średnicy do 0,5cm wypełnione kalcytem. W interwale 184,55-184,75m 

wapień tej warstwy ma charakter gruzłowaty. Na głębokości 161,73m występuje, 1cm 

wkładka residuum wapiennego barwy żółto-rdzawej, a na głębokości 162,27m, 25cm 

warstewka potrzaskanego wapienia zespojonego lepiszczem ilasto-węglanowym i 

węglanowym. Wapień tej warstwy jest najintensywniej spękany w interwale 163,50-166,00m, 

przy czym większość tych spękań jest zabliźniona materiałem ilasto-węglanowym barwy 

ciemnoszarej, miejscami jasnobeżowo-żółtej. W interwale 171,60-173,50m wapień posiada 

charakter detrytyczny (wielkość intraklastów do 4cm). Natomiast w interwale 166,00-

173,50m występują liczne wkładki ciemnoszarej substancji ilasto-węglanowej o grubości do 

1,5cm. Z kolei w interwale 175,05-180,50m wapień jest partiami zbrekcjonowany  (spoiwo 

ilasto-węglanowe), a na głębokości 180,50-181,84m występują miejscami okruchy skał 

wapiennych o średnicy do 1cm. Na głębokościach 181,87m i 183,50m, stwierdzono 10cm 

wkładki margli ciemnoszarych, słabo zwięzłych (rozsypliwych) o teksturze bezładnej. W 

interwale 181,84-181,87m występuje wkładka iłu ciemnoszarego z odcieniem zielonkawym a 

na głębokości 182,15m zlokalizowano duży porwak wapienia jasnoszarego, o średnicy 

ok.8cm o odbarwionych, nierównych krawędziach. Przejście między wapieniem a 

niżejległym dolomitem jest ostre. 

 

 

TRIAS DOLNY – PSTRY PIASKOWIEC 

 

Warstwa geotechniczna nr23 



186,50 – 217,50 – Dolomit barwy od kremowo-beżowej przez beżowo-szarą po jasno-

beżową, w partii spągowej jasnoszary, lokalnie miejscami beżowy przechodzący w dół w 

ciemnoszary i szary, zwięzły miejscami słabo zwięzły (rozsypliwy), o teksturze bezładnej  

miejscami równoległej i ukośnej. W stropie na odcinku 50cm (186,50-187,00m) występuje 

margiel ciemnoszary, w spągu i w stropie przechodzący w wapień marglisty szary, średnio 

zwięzły, o teksturze równoległej i miejscami bezładnej. Miejscami dolomit tej warstwy 

geotechnicznej jest silnie porowaty i spękany. W interwale 191,00-191,10m oraz 192,00-

192,16m występuje wkładka dolomitu wapnistego, białego. Natomiast na głębokości 

202,22m, zlokalizowana jest 16cm warstewka brekcji dolomitowej o spoiwie ilasto-

węglanowym. W partii środkowej warstwy nr23 występują liczne strefy brekcjowe. Na 

głębokości  203,48m, zlokalizowano 0,5cm wkładkę iłu zielonkawo-szarego, plastycznego. W 

partii spągowej warstwy nr23 występują pojedyncze kawerny o średnicy do ok.8cm. W 

interwale 208,30-210,00m stwierdzono dolomit marglisty wykazujący cechy brekcji 

tektonicznej ciemnoszary o teksturze bezładnej. Przejście między dolomitem a niżej 

zalegającym marglem ostre (kąt ok.20°). 

 

Warstwa geotechniczna nr24 

217,50 – 219,00 – Margiel ciemnoszary, zwięzły i słabo zwięzły o teksturze równoległej 

miejscami bezładnej. Na głębokości 218,57-218,68m występuje warstewka iłów szarych, 

lekko zapiaszczonych. Przejście między marglami a piaskowcem różnoziarnistym ostre (kąt 

ok.5°). 

 

Warstwa geotechniczna nr25 

219,00 – 220,00 –  Piaskowiec różnoziarnisty, szary, zwięzły w dolnej partii słabo zwięzły, 

generalnie o teksturze bezładnej (w interwale 219,30-219,45m tekstura miejscami 

równoległa). Na głębokości 219,22m występuje wkładka iłu ciemnoszarego, plastycznego, o 

grubości do 8cm (kontakt wkładki z piaskowcem falisty – zdj.13.). Przejście ostre 

podkreślone spękaniem połogim o kącie 25°. 

 

 

Zdj.13. Kontakt falisty piaskowca różnoziarnistego z 8cm wkładką iłu ciemno-szrego (gł. 219,22m). 



 

Warstwa geotechniczna nr26 

220,00 – 230,00 – Ił w partii stropowej piaszczysty, jasnoszary z odcieniem zielonkawym, w 

spągu czerwono-brunatny, półzwarty, w partii spągowej gruzłowaty, brak reakcji z HCl. W 

spągu wystepują pojedyncze ziarna siarczków żelaza. W interwale 221,50-222,35m 

stwierdzono występowanie warstwy piaskowca gruboziarnistego, jasnoszarego z odcieniem 

beżowym, bardzo słabo zwięzłego, o teksturze bezładnej i spoiwie ilastym. W jego obrębie 

występują liczne konkrecje siarczków żelaza o średnicy do 3cm. Przejście ostre między iłem a 

niżej zalegającym mułowcem. 

 

Warstwa geotechniczna nr27 

230,00 – 234,00 – Mułowiec wiśniowy, słabo zwięzły o teksturze bezładnej, przechodzący w 

środkowej partii w iłowiec wiśniowy przewarstwiony piaskowcem średnioziarnistym, szarym 

z odcieniem zielonkawym (zdj.14.), natomiast w partii spągowej przechodzący w piaskowiec 

drobnoziarnisty szaro-wiśniowy, słabo zwięzły, o teksturze bezładnej i spoiwie ilastym. 

Przejście ostre między mułowcem a niżejległym piaskowcem. 

 

Zdj.14. Iłowiec wiśniowy przewarstwiony piaskowcem średnioziarnistym, szarym z odcieniem zielonkawym (gł. 

231,24-231,57m). 

 

 

 

Warstwa geotechniczna nr28  

234,00 – 238,00 – Piaskowiec różnoziarnisty, szary, bardzo słabo zwięzły (rozsypliwy) – 

próba z koryta. Liczne okruchy iłowca szarego o wielkości od 1mm do 5mm 

 

KARBON 

 

Warstwy libiąskie, astur (westfal D) 



 

Warstwa geotechniczna nr29 

 

238,00 –– 254,30 –  Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty, w stropie na 

odcinku 4,5m różnoziarnisty, a w partii spągowej arkozowy i zlepieńcowaty, barwy 

wiśniowej, miejscami zielono-żółto-szarej, średnio, słabo i bardzo słabo zwięzły o teksturze 

bezładnej miejscami równoległej. W jego obrębie występują liczne otoczaki kwarcu i skał 

osadowych o średnicy do 5cm, słabo obtoczone a na głębokości 250,40-250,50m, bardzo 

liczne otoczaki skał osadowych i metamorficznych o średnicy do 10cm, słabo obtoczone 

(zdj.15.). W interwale 246,20-247,10m występuje wkładka piaskowca drobno i 

średnioziarnistego jasnowiśniowego, zwięzłego o teksturze bezładnej. Na głębokości 251,90-

252,15m natomiast stwierdzono wkładkę iłu wiśniowego w formie soczewy (zdj.16.) a w 

interwale 252,15-252,31m warstwę iłowca wiśniowego, słabo zwięzłego o bezładnej 

teksturze. Przejście ostre między piaskowcem gruboziarnistym a żwirowcem. 

 

 

Zdj.15. Fragment skały o średnicy do 7cm. 

         

    

Zdj.16. Kontakt piaskowca z warstewką iłowca – kąt 23° (gł. 252,15m) oraz spękanie pod kątem 25° . 

 

Warstwa geotechniczna nr30 



254,30 – 256,00 – Żwirowiec wiśniowo-szary, w spągu miejscami zielonkawo-szary, średnio 

zwięzły, o teksturze bezładnej i spoiwie ilastym.  Przejście między żwirowcem a piaskowcem 

ostre. 

 

Warstwa geotechniczna nr31 

256,00 – 272,30 – Piaskowiec grubo i średnioziarnisty, wiśniowo-szary przechodzący w 

kierunku spągu w jasnowiśniowo-szary, zwięzły w środkowej partii słabo zwięzły, o teksturze 

bezładnej.                  W interwale 261,65-262,00m występuje żwirowiec wiśniowo-szary, 

słabo zwięzły o teksturze bezładnej, natomiast w interwale 268,80-269,00m żwirowiec 

jasnowiśniowo-szary, zwięzły o teksturze bezładnej. Na głębokościach 268,00-268,80m oraz 

271,55-272,30m występuje piaskowiec drobno                   i średnioziarnisty, oliwkowo-szary, 

zwięzły. Przejście między piaskowcem a niżej zalegającym iłowcem ostre podkreślone przez 

spękanie o kącie 10°. 

 

Warstwa geotechniczna nr32 

272,30 – 275,15 – Iłowiec szary i ciemnoszary ze smugami jasnozielonymi, 

ciemnowiśniowymi, ciemnobrązowymi i żółtymi, zwięzły, o teksturze równoległej. Przejście 

między iłowcem a węglem humusowym, ostre. 

 

Warstwa geotechniczna nr33 

275,15 – 275,35 – Węgiel humusowy miejscami silnie pokruszony. POKŁAD 115  

Przejście między węglem humusowym a piaskowcem, ostre (zdj.17.).  

 

 

Zdj.17. Węgiel humusowy (pokład 115) w otoczeniu iłowca i piaskowca. 

Warstwa geotechniczna nr34 



275,35 – 277,45 – Żwirowiec przechodzący w dół w piaskowiec gruboziarnisty (w stropie na 

odcinku 53cm piaskowiec średnioziarnisty), barwy szarej przechodzącej w kierunku spągu w 

wiśniową, zwięzły, w stropie (w partii średnioziarnistej) słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. 

W spągu 12cm występuje warstewka iłowca ciemnoszarego, zwięzłego. Przejście między 

żwirowcem a piaskowcem, szybkie. 

 

Warstwa geotechniczna nr35 

277,45 – 281,90 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty, barwy od wiśniowej 

przez wiśniowo-żółtą, zielonkawo-szarą, wiśniowo-szarą do wiśniowo-brązowej, zwięzły, o 

teksturze bezładnej. W interwale 277,90-277,95m występuje wkładka iłowca szarego, 

zwięzłego o teksturze równoległej, zalegająca pod katem 25°. Przejście ostre miedzy 

piaskowcami.  

 

Warstwa geotechniczna nr36 

281,90 – 291,40 – Piaskowiec różnoziarnisty, barwy od wiśniowo-brązowej do szaro-

brązowej, szarej i szaro-wiśniowej, zwięzły miejscami zwłaszcza w partiach gruboziarnistych 

i żwirowcowatych słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. Na głębokości ok.290,00m 

pojedynczy fragment mułowca ciemnoszarego, zwięzłego, o teksturze bezładnej i średnicy 

ok.7cm, słabo obtoczony. Przejście ostre między piaskowcem a żwirowcem.  

 

 

 

Warstwa geotechniczna nr37 

291,40 – 293,30 – Żwirowiec szaro-wiśniowy, zwięzły o teksturze bezładnej. Na głębokości 

292,80m, występuję 20cm, warstwa piaskowca drobnoziarnistego, ciemnoszaro-wiśniowego, 

słabo zwięzłego o teksturze bezładnej. Przejście ostre między piaskowcem a niżej 

zalegającym żwirowcem.  

 

Warstwa geotechniczna nr38 

293,30 – 296,10 – Piaskowiec różnoziarnisty, w stropie średnio i drobnoziarnisty 

przechodzący w dół w gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty, brązowo-szary, szary i 

ciemnowiśniowy oraz oliwkowo-szary, zwięzły, ku spągowi przechodzący w słabo i bardzo 

słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. Przejście ostre między piaskowcem a niżejległym 

iłowcem. 



 

Warstwa geotechniczna nr39 

296,10 – 298,00 – Iłowiec wiśniowy, słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. W interwale 

297,50-297,70m warstwa piaskowca różnoziarnistego, szaro-zielonkawego, słabo zwięzłego, 

o teksturze bezładnej, z otoczakami kwarcu i skał osadowych średnicy do 4cm, słabo  

 

 

 

obtoczonymi. Na głębokości 297,35-297,45m wkładka iłu oliwkowo-żółtego, plastycznego. 

Przejście ostre między iłowcem a niżejległym piaskowcem. 

 

Warstwa geotechniczna nr40 

298,00 – 313,90 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty i żwirowiec, 

przechodzący w kierunku spągu w piaskowiec średnioziarnisty i drobnoziarnisty, o barwie od 

oliwkowej i wiśniowej do rdzawo-wiśniowej i rdzawo-oliwkowej oraz szarej i ciemnoszarej, 

zwięzły miejscami słabo zwięzły, o teksturze bezładnej w partii stropowej (drobnoziarnistej) 

miejscami równoległej i ukośnej, podkreślonej licznym biotytem. W jego obrębie występują 

pojedyncze otoczaki skał osadowych o średnicy do 1cm, średnio obtoczone. W interwale 

306,50-308,70m stwierdzono nieliczne wkładki iłowca ciemnowiśniowego o grubości do 

7cm, a w interwale 310,50-310,58m wkładkę iłowca oliwkowo-szarego z dużymi 

fragmentami piaskowca drobnoziarnistego, ciemnowiśniowego, bardzo słabo obtoczonego o 

wymiarach 2cmx6cm. Przejście ostre między piaskowcem a niżejległym iłowcem, 

podkreślone spękaniem o kącie 30°. 

 

Warstwa geotechniczna nr41 

313,90 – 315,05 – Iłowiec ciemnoszary i szary, zwięzły miejscami plastyczny, o teksturze 

ukośnej, mocno spękany. Przejście ostre między iłowcem a niżejległym węglem. 

 

Warstwa geotechniczna nr42 

315,05 – 315,35 – Węgiel humusowy, słabo zwięzły, silnie pokruszony. W jego obrębie 

występują niewielkie ilości drobnokrystalicznych siarczków żelaza. POKŁAD 116 

Przejście ostre między węglem a iłowcem (zdj.18). 

 



 

Zdj.18. Pokład 216 w otoczeniu iłowców. 

 

Warstwa geotechniczna nr43 

315,35 – 317,60 – Iłowiec ciemnoszary przechodzący w kierunku spągu w szary i wiśniowy, 

zwięzły miejscami rozsypliwy, o teksturze bezładnej. Przejście ostre między iłowcem a 

piaskowcem drobnoziarnistym. 

 

Warstwa geotechniczna nr44 

317,60 – 320,13 – Piaskowiec drobnoziarnisty szary, smugowany (smugi o barwie od szaro-

beżowej do oliwkowej i jasnoszarej), zwięzły, o teksturze równoległej. W stropie piaskowca 

występują gniazda substancji ciemnowiśniowej (tlenki żelaza) o średnicy do 3cm. Przejście 

ostre między piaskowcem a niżej zalęgającym iłowcem. 

   

 

Warstwa geotechniczna nr45 

320,13 – 322,05 – Iłowiec szary smugowany ciemnoszarym, zwięzły, o teksturze równoległej. 

Przejście ostre między iłowcem a niżejległym piaskowcem. 

 

Warstwa geotechniczna nr46 

322,05 – 331,70 – Piaskowiec różnoziarnisty partiami gruboziarnisty i żwirowcowaty, w 

stropie i w spągu drobnoziarnisty, barwy od jasnoszarej i rdzawo-szarej przez oliwkowo-

rdzawo-szarą, wiśniowo-szarą do ciemnoszarej i szarej, słabo zwięzły w partiach 

drobnoziarnistych zwięzłych, o teksturze bezładnej. Pojedyncze otoczki kwarcu i skał 

osadowych o średnicy do 1,5cm, średnio obtoczone. W interwale 331,10-331,25m występuje 

zalęgająca pod kątem 15° warstewka iłowca ciemnowiśniowego, półplastycznego, o teksturze 



bezładnej, zawierający pojedyncze, rozproszone otoczaki żwirowca o średnicy do 3cm, słabo 

obtoczone. Przejście ostre między piaskowcem a żwirowcem. 

 

Warstwa geotechniczna nr47 

331,70 – 332,40 – Żwirowiec wiśniowo-szary, bardzo słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. 

Pojedyncze otoczaki kwarcu o średnicy do 7cm, słabo obtoczone. Przejście ostre między 

żwirowcem a niżej zalegajacym piaskowcem. 

Warstwa geotechniczna nr48 

332,40 – 347,40 – Piaskowiec różnoziarnisty (gruboziarnisty i żwirowcowaty –ok.62% całej 

warstwy, średnioziarnisty –ok.27% i drobnoziarnisty – ok.8%), barwy od wiśniowo-szarej 

przez oliwkowo-szarą do szarej, zwięzły, partiami słabo zwięzły i bardzo słabo zwięzły, o 

teksturze bezładnej. W partii stropowej pojedyncze otoczaki kwarcu i skał osadowych o 

średnicy do 4cm, średnio obtoczone. W interwale 346,35-346,80m występuję żwirowiec 

oliwkowo-szary i wiśniowo-szary, bardzo słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. W jego 

obrębie występują liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 5cm, średnio 

obtoczone. Przejście ostre między piaskowcem a niżejległym żwirowcem. 

 

Warstwa geotechniczna nr49 

347,40 – 361,00 – Żwirowiec w stropie gruboklastyczny miejscami piaskowiec 

gruboziarnisty, żwirowcowaty, w stropie szary z odcieniem wiśniowym przechodzący w 

kierunku spągu w wiśniowo-oliwkowo-szary i oliwkowo-szary, słabo zwięzły partiami bardzo 

słabo zwięzły (rozsypliwy), o teksturze bezładnej. W jego obrębie występują otoczaki kwarcu 

i skał osadowych o średnicy do 7cm, średnio obtoczone oraz bardzo nieliczne fragmenty 

iłowca wiśniowego o średnicy do 7cm. W interwale 355,40-356,80m stwierdzono piaskowiec 

drobnoziarnisty, jasnoszary, ku dołowi przechodzący w oliwkowo-szary, zwięzły, o teksturze 

bezładnej. Przy spągu piaskowca drobnoziarnistego występuje 20cm warstwa falistych, 

drobnych wtrąceń ciemnowiśniowych (zaburzenia sedymentacyjne). Zarówno w stropie i w 

spągu przejście między warstwą piaskowca drobnoziarnistego a żwirowcem ostre, w partii 

spągowej dodatkowo podkreślone 2cm wkładką piaskowca drobnoziarnistego, 

ciemnowiśniowego, zwięzłego, o teksturze bezladnej. Na głębokości 366,87m występuje w 

żwirowcu 3cm wkładka iłowca wiśniowego, zwięzłego, a w interwale                   356,90-

357,70m warstwa piaskowca średnioziarnistego, oliwkowo-szarego, zwięzłego o teksturze 

bezładnej. Przejście szybkie między żwirowcem a zlepieńcem.  

 



Warstwa geotechniczna nr50 

361,00 – 362,10 – Zlepieniec w środkowej partii o charakterze piaskowca gruboziarnistego, 

jasnowiśniowo-szary, silnie zwięzły, o teksturze bezładnej. Przejście ostre między zlepieńcem 

a niżejległym piaskowcem, podkreślone spękaniem połogim o kącie 35° i 2cm strefą o 

ciemnowiśniowej barwie. 

  

Warstwa geotechniczna nr51 

362,10 – 375,60 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami  przewarstwiony strefami 

żwirowcowatymi,  oliwkowo-szary i wiśniowo-szary, zwięzły miejscami, zwłaszcza w 

strefach żwirowcowatych słabo i bardzo słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. Otoczaki 

kwarcu i skał osadowych o średnicy do 4cm, dobrze, średnio i słabo obtoczone. W interwale 

364,00-364,60m występuje piaskowiec drobnoziarnisty, oliwkowo-szary, zwięzły, o teksturze 

bezładnej a w interwale 370,50-372,20m piaskowiec drobnoziarnisty przechodzący ku dołowi 

w gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty, wiśniowo-szary, słabo zwięzły, ku dołowi bardzo 

słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. Przejście ostre między piaskowcem a żwirowcem 

podkreślone spękaniem subhoryzontalnym. 

 

 

Warstwa geotechniczna nr52 

375,60 – 378,60 – Żwirowiec oliwkowo-wiśniowo-szary, zwięzły, o teksturze bezładnej. 

Przejście ostre między żwirowcem a niżej zalęgającym piaskowcem, podkreślone spękaniem 

subhoryzontalnym. 

 

Warstwa geotechniczna nr53 

378,60 – 382,17 – Piaskowiec różnoziarnisty w stropie średnioziarnisty przechodzący ku 

dołowi w gruboziarnisty przewarstwiony żwirowcem, o barwie od oliwkowo-wiśniowej przez 

oliwkowo-żółtą, żółto-szarą i wiśniowo-szarą, zwięzły w spągu słabo zwięzły o teksturze 

bezładnej. W obrębie partii średnioziarnistej na głębokości 379,53m, występuje 7cm wkładka 

piaskowca gruboziarnistego, oliwkowo-żółto-szarego, słabo zwięzłego z licznymi otoczakami 

kwarcu i skał osadowych o średnicy do 4cm, słabo obtoczonymi. Natomiast w partii 

gruboziarnistej bardzo liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 3cm, słabo 

obtoczone, a w interwale 381,60-381,74m występuje mułowiec oliwkowy smugowany 

iłowcem wiśniowym, zwięzły, o teksturze ukośnej (kąt warstwowania 30°). Przejście ostre 

między piaskowcem a żwirowcem pokreślone spękaniem połogim o kącie 10°. 



 

Warstwa geotechniczna nr54 

382,17 – 383,88 – Żwirowiec oliwkowo-wiśniowy, słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. W 

jego obrębie występują liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych, o średnicy do 3cm, słabo 

obtoczone. Przejście ostre między żwirowcem a niżejległym piaskowcem podkreślone 

spękaniem połogim o kącie 35°. 

 

Warstwa geotechniczna nr55 

383,88 – 385,85 – Piaskowiec gruboziarnisty w spągu żwirowcowaty, barwy od oliwkowo-

żółtej przez biało-oliwkową, różowo-wiśniową do oliwkowo-szarej, słabo zwięzły, o teksturze 

bezładnej. Pojedyncze otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 2cm, słabo obtoczone. 

W stropie warstwy występuje duża ilość muskowitu w składzie mineralnym. W interwale 

385,18-385,46m stwierdzono strefę o intensywnym wiśniowo-czerwonym zabarwieniu 

(zdj.19.). Przejście ostre między piaskowcem a niżej zalęgającym żwirowcem. 

 

 

Zdj.19. Strefa o intensywnym wiśniowo-czerwonym zabarwieniu (385,18-385,46m) w piaskowcu 

gruboziarnistym oraz dwa spękania jedno o kącie ok.15° i drugie o kącie ok.50°. 

  

Warstwa geotechniczna nr56 

385,85 – 389,00 – Żwirowiec szary, słabo zwięzły i bardzo słabo zwięzły, o teksturze 

bezładnej i spoiwie ilasto-krzemionkowym. Otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 

5cm, średnio obtoczone. Przejście ostre między piaskowcem a niżej zalęgającym mułowcem. 

 

Warstwa geotechniczna nr57 

389,00 –– 392,65– Iłowiec wiśniowo-szary przechodzący w ciemnoszary z odcieniem 

wiśniowym, w partii stropowej gruzłowaty, zwięzły, o teksturze ukośnej przechodzącej w 

równoległą. W obrębie warstwy występują pojedyncze warstewki iłu jasnoszarego, 

plastycznego o grubości do 2cm, a w partii spągowej 4cm wkładka iłu brązowo-jasnoszarego, 

plastycznego. W stropie iłowca, na odcinku 45cm zlokalizowana jest warstwa mułowca 



szarego z odcieniem wiśniowym, zwięzłego, o teksturze bezładnej, natomiast w spągu 52cm 

warstwa mułowca ciemnoszarego, laminowanego iłowcem o barwie od jasnoszarej, przez 

szarozieloną, do brązowej, zwięzłego, o teksturze równoległej podkreślonej laminacją 

(zdj.20.). Występują tu pojedyncze wtrącenia substancji ilastej w formie soczewek, o barwie 

ciemnobrązowej (zdj.21.). Przejście ostre między iłowcem a niżej zalęgającym piaskowcem. 

 

 

Zdj.20. Mułowiec ciemnoszary, laminowany iłowcem o barwie od jasnoszarej, przez szaro-zieloną, do brązowej, 

kąt laminacji ok.30° - gł.392,13-392,65m. 

 

 

Zdj.21. Warstwa geotechniczna nr57- w interwale od 389,00 do 389,45m –  mułowiec (1), od 389,45 do 392,13m 

– iłowiec (2) a w interwale od 392,13 do 392,65m, mułowiec (3). 

 

Warstwa geotechniczna nr58 

392,65 – 404,20 – Piaskowiec drobnoziarnisty miejscami średnioziarnisty, barwy od 

jasnoszarej do oliwkowo-szarej z partiami ciemnowiśniowymi i ciemnobrązowymi do 

wiśniowo-szarej, zwięzły partiami słabo zwięzły, o teksturze równoległej i ukośnej (kąt 

warstwowania od 20° w stropie do 0°) . W składzie mineralnym miejscami widoczne 

pojedyncze drobne blaszki muskowitu. W środkowej partii laminowany substancją ilastą o 

barwie ciemnoszarej. W spągu warstwy występują pojedyncze okruchy mułowca 

ciemnozielonego o wymiarach do 2,5cmx3,0cm. Na głębokości 401,80m występuje 75cm 

warstwa piaskowca gruboziarnistego w środkowej partii żwirowcowatego, jasnoszarego, 

średnio zwięzłego, o teksturze bezładnej. W jego obrębie stwierdzono liczne otoczaki kwarcu 

1 

3 
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białego o średnicy do 1,5cm oraz pojedyncze porwaki iłowca szarego, półplastycznego. 

Natomiast w interwale 403,10-403,38m występuje 45cm warstwa iłowca szarego, 

półplastycznego i plastycznego z wkładkami piaskowca oraz otoczakami żwirowca o średnicy 

do 1,5cm, słabo obtoczonymi. Przy jego spągu stwierdzono pojedyncze okruchy piaskowca o 

średnicy do 6cm, słabo obtoczone. Przejście szybkie między warstwą piaskowca 

drobnoziarnistego a niżejległym żwirowcem. 

 

 

 

 

Warstwa geotechniczna nr59 

404,20 – 405,30 – Żwirowiec szary, zwięzły o teksturze bezładnej. W dolnej partii występują 

liczne wtrącenia iłu o barwie brązowo-szarej. Przejście ostre między żwirowcem a niżej 

zalegającym iłowcem. 

 

Warstwa geotechniczna nr60 

405,30 – 406,30 – Iłowiec ciemnoszary, zwięzły, gruzłowaty, o teksturze bezładnej 

przechodzącej w partii spągowej w ukośną podkreśloną przez wiśniowo-brązowe laminy. 

Przejście ostre między iłowcem a nizejległym piaskowcem, podkreślone spękaniem stromym 

o kącie 66°. 

 

Warstwa geotechniczna nr61 

406,30 – 409,00 – Piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwięzły ku dołowi przechodzący 

w słabo zwięzły, o teksturze ukośnej podkreślonej miejscami przez liczne laminy substancji 

węglistej. W stropie na odcinku 20cm występuje zaburzone warstwowanie podkreślone dużą 

ilością lamin substancji węglistej. W partii spągowej występuje 3mm lamina węgla 

humusowego zalegająca horyzontalnie w stosunku do piaskowca. Przejście ostre między 

piaskowcem a niżej zalegającym węglem, podkreślone spękaniem o kącie ok.15°. 

 

Warstwa geotechniczna nr62 

409,00 – 409,45 – Węgiel humusowy. Warstwowany pod kątem 15°. Wzdłuż płaszczyzn 

warstwowania często pojawiają się spękania, którym towarzyszą liczne siarczki żelaza. 

POKŁAD 119. Przejście między węglem a niżejległym piaskowcem ostre, podkreślone 

spękaniem o kącie 15° (zdj.22 i 23). 



 

 

Zdj.22. Węgiel humusowy – pokład 119. 

 

 

Zdj.23. Fragment węgla humusowego z pokładu 119, z widocznymi szczelinami wypełnionymi przez siarczki 

żelaza. 

 

Warstwy łaziskie,  bolsow (westfal C) 

 

Warstwa geotechniczna nr63 

409,45 – 417,30 – Piaskowiec różnoziarnisty (w stropie w interwale 409,45-414,40m drobno i 

średnioziarnisty, a w partii spągowej gruboziarnisty i żwirowcowaty), ciemnoszary 

przechodzący w kierunku spągu w jasnoszary, zwięzły, o teksturze bezładnej w stropie 

miejscami ukośnej i równoległej podkreślonej przez lekko zaznaczoną laminację substancją 

węglistą. W stropie występują pojedyncze warstewki iłu szarego, plastycznego o grubości do 

5cm, z pojedynczymi drobnymi okruchami węgla. W partii drobno i średnioziarnistej 

występują nieliczne otoczaki kwarcu białego i skał osadowych o średnicy do 1cm, średnio 

obtoczone, a w partii gruboziarnistej i żwirowcowatej pojedyncze otoczaki skał osadowych o 

średnicy do 4cm, średnio obtoczone oraz pojedyncze wtrącenia substancji węglistej w postaci 

nieregularnych lamin. Przejście szybkie między piaskowcem a niżej zalegającym żwirowcem. 

  

Warstwa geotechniczna nr64 

417,30 – 419,30 – Żwirowiec w stropie gruboklastyczny, jasnoszary przechodzący w 

kierunku spągu w szary, zwięzły, o teksturze bezładnej. W środkowej partii występuje 25cm 



warstewka piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego, zwięzłego o teksturze równoległej 

podkreślonej w dolnej partii przez laminy substancji węglistej. Przejście ostre między 

żwirowcem a niżejległym piaskowcem, podkreślone strefą zaburzonej sedymentacji (zdj.24.), 

w której występują liczne porwaki iłowca plastycznego i węgla o rozmiarach od 1mm do 

3cmx10cm oraz spękaniem o kącie ok.25°. 

 

 

Zdj.24. Strefa zaburzonej sedymentacji w żwirowcu – 419,00-419,30m. 

 

Warstwa geotechniczna nr65 

419,30 – 437,38 –  Piaskowiec różnoziarnisty, szary, miejscami jasnoszary, zwięzły partiami 

słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. W stropie występują pojedyncze skupienia siarczków 

żelaza o wymiarach do 4cmx1cm oraz nieliczne otoczaki skał osadowych o średnicy do 3cm i 

porwaki węgla o grubości do 4cm, średnio i słabo obtoczone. W interwałach: 424,20-424,35m 

oraz 424,70-424,80m zlokalizowane są wkładki piaskowca drobnoziarnistego, ciemnoszarego 

z laminami substancji węglistej. Natomiast na głębokości od 427,00 do 436,81m występują 

pojedyncze otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 3,5cm, średnio obtoczone oraz 

nieliczne cienkie wkładki substancji węglistej o grubości od 0,1 do 2cm, z siarczkami żelaza 

oraz wydłużone porwaki węgla o grubości do 5mm. W spągu, w interwale 436,81-437,38 

występuje żwirowiec szary, zwięzły partiami słabo zwięzły, o teksturze bezładnej z 

otoczakami kwarcu i skał osadowych o średnicy do 4,5cm, dobrze obtoczonymi. Przejście 

ostre między piaskowcem różnoziarnistym a niżej zalegającym piaskowcem 

średnioziarnistym, podkreślone spękaniem subhoryzontalnym. 

 

Warstwa geotechniczna nr66 

437,38 – 446,78 – Piaskowiec średnioziarnisty w stropie miejscami żwirowcowaty, a w spągu 

przechodzący w gruboziarnisty, szary, zwięzły przechodzący w kierunku spągu w średnio i 

słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. W interwałach: 438,39-438,6m, 438,89-439,06m oraz 



439,76-439,87m liczne nieregularne wkładki węgla o grubości od 1cm do 3cm. Pojedyncze 

otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 3,5cm, średnio obtoczone oraz pojedyncze 

wtrącenia substancji węglowej w spągu ze skupieniami siarczków żelaza o średnicy do 2cm. 

Na głębokości 444,75m wkładka węgla o grubości do 3cm. W interwale 441,54-442,33 

warstwa żwirowca szarego, zwięzłego, o teksturze bezładnej. W jego obrębię występują 

liczne wkładki węgla o grubości od 1mm do 5mm, z siarczkami żelaza. Przejście ostre między 

piaskowcem a niżejległym żwirowcem, podkreślone spękaniem subhoryzontalnym, któremu 

towarzyszą liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych. 

 

Warstwa geotechniczna nr67 

446,78 – 457,07– Żwirowiec przechodzący w spągu w piaskowiec gruboziarnisty i 

żwirowcowaty, szary, średnio zwięzły w partii spągowej, miejscami słabo zwięzły oraz 

bardzo słabo zwięzły (rozsypliwy), o teksturze bezładnej. W jego obrębie występują 

pojedyncze, niewielkie i nieregularne wtrącenia substancji węglistej oraz liczne otoczaki 

kwarcu i skał osadowych o średnicy do 4cm, dobrze i średnio obtoczone. W stropie 

stwierdzono 12cm warstewkę zlepieńca żółto-zielonkawo-szarego, zwięzłego, o teksturze 

bezładnej. W interwale 449,37-450,43m oraz 453,15-453,35m występuje piaskowiec 

średnioziarnisty, szary, zwięzły, o teksturze bezładnej, miejscami laminowany nieregularnie 

substancją węglistą oraz pojedynczym detrytusem roślinnym. W interwale 453,35-453,37m 

zlokalizowano wkładkę siarczków żelaza, a na głębokości 453,37-453,41m wkładkę węgla 

humusowego (zdj.25.). Przejście ostre między żwirowcem a niżej zalegającym zlepieńcem, 

podkreślone obecnością licznych otoczaków kwarcu i skał osadowych.  

 

   

 

Warstwa geotechniczna nr68 

Zdj.25. Występująca w obrębie żwirowca soczewka 

siarczków żelaza (453,35-453,37m) kontaktująca z 

wkładką węgla humusowego (453,37-453,47m).  



457,07 – 459,32 –  Zlepieniec miejscami przechodzący w żwirowiec i piaskowiec 

żwirowcowaty, szary, w stropie średnio zwięzły przechodzący w kierunku spągu w zwięzły, o 

teksturze bezładnej. 

 

 

 

 

Miejscami zwłaszcza w spągu liczne gniazda siarczków żelaza o średnicy do 5cm i 

pojedyncze, nieregularne wtrącenia substancji węglistej. W interwale 457,27-457,37m 

występuje wkładka piaskowca gruboziarnistego, szarego, zwięzłego, o teksturze bezładnej, z 

pojedynczymi wtrąceniami substancji węglistej, a w interwale 458,16-458,63 warstwa 

piaskowca średnioziarnistego, szarego, zwięzłego, o  teksturze bezładnej. W jej obrębie 

stwierdzono liczne wtrąceniami drobnokrystalicznych siarczków żelaza. W składzie 

mineralnym bardzo liczny biotyt. Przejście ostre między zlepieńcem a niżej zalegającym 

węglem podkreślone spękaniem o kącie 5°. 

 

Warstwa geotechniczna nr69 

459,32 – 461,40 – Węgiel humusowy.  Silnie okruszcowany siarczkami żelaza – gniazda o 

średnicy do 5cm. POKŁAD 202 Przejście między węglem a niżejległym iłowcem, ostre – kąt 

2° (zdj.26.). 

 

 

 

Zdj.26. Pokład węgla humusowego nr202 (459,32-461,40m) – w stropie węgla zlepieniec a w spągu iłowiec. 

 

Warstwa geotechniczna nr70 



461,40 – 462,00 – Iłowiec szary, zwięzły, o teksturze równoległej. W stropie silnie 

laminowany substancją węglistą. Przejście między iłowcem szarym a niżejległym iłowcem 

węglistym, ostry – kąt 66°.  

 

Warstwa geotechniczna nr71 

462,00 – 463,39 – Iłowiec węglisty przewarstwiony łupkiem węglowym, czarny, słabo 

zwięzły miejscami silnie pokruszony i rozlasowany (o charakterze brekcji), o teksturze 

bezładnej. Przejście ostre między iłowcami, podkreślone spękaniem o kącie 2°. 

 

Warstwa geotechniczna nr72 

463,39– 465,78 – Iłowiec szary, zwięzły, w stropie o teksturze bezładnej przechodzącej w 

kierunku spągu w równoległą, podkreśloną licznymi wkładkami węgla o grubości od 0,5cm 

do 4cm. W stropie występują liczne wkładki substancji węglistej w formie soczew o średnicy 

do 2,5cm, natomiast w spągu pojedyncze gniazda siarczków żelaza o średnicy do 3,6cm. W 

interwale 464,13-464,55m występuje warstwa piaskowca średnioziarnistego, szarego, 

zwięzłego, o teksturze bezładnej. W jego stropie zlokalizowano liczne gniazda siarczków 

żelaza o średnicy do 2cm, natomiast w składzie mineralnym liczny muskowit. Przejście 

między iłowcem a niżej zalegającym piaskowcem ostre podkreślone spękaniem o kącie 15°. 

 

Warstwa geotechniczna nr73 

465,78 – 489,00 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty (ok.73% całej 

warstwy) i średnioziarnisty (ok.22% całej warstwy), szary, zwięzły partiami średnio i słabo 

zwięzły, o teksturze bezładnej, w stropie i w interwale 476,45-477,24m równoległej, 

miejscami ukośnej podkreślonej przez liczne laminy substancji węglistej. Pojedyncze otoczaki 

kwarcu o średnicy do 2cm, dobrze i słabo obtoczone. Miejscami gniazda siarczków żelaza o 

średnicy do 4cm. W spągu soczewy iłowca szarego, plastycznego o średnicy do 3,5cm. W 

obrębie warstwy występują pojedyncze nieregularne wtrącenia substancji węglistej oraz 

nieliczne drobne okruchy węgla i pojedyncze soczewki iłowca szarego, plastycznego o 

średnicy do 3cm. W interwale 467,95-468,20m oraz 470,24-470,42m, stwierdzono mułowiec 

szary i ciemnoszary, zwięzły, o teksturze równoległej podkreślonej przez intensywną 

laminację substancją węglistą. Natomiast w interwale 486,66-487,32m występuje warstwa 

żwirowca szarego, słabo zwięzłego miejscami bardzo słabo zwięzłego (rozlasowanego), o 

teksturze bezładnej. Przejście między piaskowcami ostre podkreślone spękaniem o kącie 5° i 

zmianą barwy z jasnoszarej na ciemnoszarą. 



 

Warstwa geotechniczna nr74 

489,00 – 490,07 – Piaskowiec drobnoziarnisty, szary i jasnoszary, zwięzły, o teksturze 

bezładnej. Pojedyncze ziarna kwarcu i skał osadowych o średnicy do 0,5cm, dobrze 

obtoczone. W składzie mineralnym liczny muskowit. Przejście między piaskowcami ostre, 

podkreślone spękaniem o kącie 2° 

 

Warstwa geotechniczna nr75 

490,07 – 496,30 – Piaskowiec gruboziarnisty i żwirowcowaty, jasnoszary, partiami 

jasnoszaro-beżowy, zwięzły, miejscami średnio i słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. 

Otoczaki  kwarcu i skał osadowych o średnicy do 4cm, średnio i dobrze obtoczone oraz 

nieliczne nieregularne laminy substancji węglistej o grubości do 0,5cm i pojedyncze okruchy 

węgla o średnicy do 1,4cm. W stropie w interwale 490,07-490,40m występuje żwirowiec 

jasnoszary, zwięzły, o teksturze bezładnej z licznymi otoczakami kwarcu i skał osadowych o 

średnicy do 4cm, średnio obtoczonymi oraz okruchami węgla o średnicy do 1,5cm. Na 

głębokości od 494,50 do 494,51m żwirowiec gruboklastyczny, jasnoszary, słabo zwięzły, o 

teksturze bezładnej z licznymi wtrąceniami substancji węglistej w formie nieregularnych 

lamin oraz pojedyncze okruchy węgla o średnicy do 3cm. Natomiast w interwale występuje 

490,40-491,50m piaskowiec różnoziarnisty (przechodzący od drobnoziarnistego w stropie do 

żwirowcowatego w spągu –uziarnienie frakcjonalne) zwięzły, o teksturze bezładnej, 

zawierający w dolnej partii pojedyncze wkładki węgla o grubości do 5mm. Natomiast na 

głębokości 491,78m występuje 22cm warstwa piaskowca drobnoziarnistego, szarego i 

beżowo-szarego, słabo zwięzłego o teksturze równoległej podkreślonej przez laminy 

substancji węglistej. Przejście między piaskowcem a niżej zalegającym żwirowcem ostre, 

podkreślone spękaniem o kącie 4°. 

 

Warstwa geotechniczna nr76 

496,30 – 498,80 – Żwirowiec ku spągowi przechodzi w piaskowiec gruboziarnisty, 

żwirowcowaty, jasnobeżowo-szary, zwięzły, o teksturze bezładnej. Liczne otoczaki  kwarcu i 

skał osadowych o średnicy do 5cm, średnio obtoczone oraz liczne nieregularne wtrącenia 

substancji węglistej. Przejście między żwirowcem a niżejległym piaskowcem ostre, 

podkreślone spękaniem o kącie 3°. 

 

Warstwa geotechniczna nr77 



498,80 – 516,00 – Piaskowiec różnoziarnisty, barwy jasnoszarej, beżowo-szarej i szarej, 

zwięzły, w interwałach: 503,10-504,50m, 505,00-507,35m i 512,50-514,40m słabo zwięzły 

partiami bardzo słabo zwięzły, o teksturze bezładnej a w interwale 500,20-503,10m o 

teksturze równoległej podkreślonej w interwale 502,95-503,10m smugami substancji 

węglistej. W partiach drobnoziarnistych występują liczne łyszczyki w składzie mineralnym. 

Miejscami w piaskowcu stwierdzono liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 

3cm, dobrze i średnio obtoczone oraz wtrącenia substancji węglistej w formie nieregularnych 

lamin i pojedyncze niewielkie okruchy węgla. W interwale 503,10-504,50m występują 

pojedyncze porwaki iłowca ciemnoszarego, plastycznego o średnicy do 7cm. Natomiast w 

interwałach 503,28-503,30m oraz 503,58-503,61m, wkładki iłu ciemnoszarego, plastycznego. 

Na głębokości 503,30m 4cm zlokalizowano wkładkę iłowca ciemnoszarego, słabo zwięzłego, 

a na głębokości 504,95m wkładkę węgla błyszczącego o grubości do 8mm. Przejście między 

piaskowcem a niżej zalegającym iłowcem ostre. 

 

Warstwa geotechniczna nr78 

516,00 – 520,70 – Iłowiec szaro-brązowy, średnio zwięzły, o teksturze bezładnej. Przejście 

między iłowcem a niżejległym węglem ostre. 

 

 

 

 

Warstwa geotechniczna nr79 

520,70 – 521,40 – Węgiel humusowy. Bardzo liczne gniazda siarczków żelaza o średnicy 

do 3cm oraz liczne drobne szczeliny wypełnione siarczkami żelaza. POKŁAD 203 

Przejście ostre między węglem a niżejległym iłowcem, podkreślony przez spękanie 

subhoryzontalne (zdj.27.). 

. 

 

Zdj.27. Pokład węgla humusowego nr203 (520,70-521,40m). 

 



Warstwa geotechniczna nr80 

521,40 – 522,10 – Iłowiec węglisty, czarny, bardzo słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. 

Przejście między węglem a niżejległym mułowcem ostre, podkreślone przez spękanie 

subhoryzontalne. 

 

Warstwa geotechniczna nr81 

522,10 – 523,50 – Mułowiec szary, silnie zwięzły, o teksturze równoległej podkreślonej 

laminami iłowca ciemnoszarego. W składzie mineralnym duża ilość muskowitu. Liczna flora 

karbońska (stigmarie i apendiksy). Przejście szybkie miedzy mułowcem a niżej zalegającym 

piaskowcem, podkreślone spękaniem subhoryzontalnym. 

 

Warstwa geotechniczna nr82 

523,50 – 534,25 – Piaskowiec drobno i średnioziarnisty, jasnoszary w partii spągowej, 

miejscami szary i zielono-szary, zwięzły miejscami silnie zwięzły, o teksturze równoległej 

przechodzącej w kierunku spągu w bezładną, a następnie ukośną podkreśloną przez wtrącenia 

substancji węglistej w formie lamin. W stropie bardzo silnie laminowany iłowcem czarnym, z 

bardzo dużą zawartością biotytu i muskowitu w składzie mineralnym. Pojedyncze okruchy 

substancji węglistej o grubości do 1cm i laminy substancji węglowej. Na głębokościach 

527,00m oraz 528,00m stwierdzono występowanie stref intensywnej laminacji substancją 

węglistą oraz zanotowano pojawienie się frakcji gruboziarnistej. W interwale 531,45-531,75m 

występuje iłowiec ciemnoszary, laminowany mułowcem szarym, słabo zwięzły, o teksturze 

ukośnej, z licznymi odciskami flory karbońskiej. Natomiast na głębokości 533,80m, 

występuje 20cm warstewka żwirowca szarego, zwięzłego o teksturze bezładnej. Przejście 

między piaskowcami ostre podkreślone spękaniem o kącie 20°.  

 

Warstwa geotechniczna nr83 

534,25 – 545,70 – Piaskowiec gruboziarnisty i żwirowcowaty, szary, zwięzły miejscami słabo 

zwięzły, o teksturze bezładnej. Liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 5cm, 

średnio i słabo obtoczone (w interwale 537,05-537,80m bardzo liczne otoczaki kwarcu o 

kształcie wrzecionowatym o wymiarach 2cmx1cm, średnio obtoczone) oraz pojedyncze 

okruchy węgla o średnicy do 1cm. Miejscami występują pojedyncze nieregularne wtrącenia 

substancji węglistej. W interwałach: 536,45-537,05m, 541,50-542,30m, 541,50-542,30m, 

stwierdzono występowanie żwirowca szarego, słabo zwięzłego przechodzącego w dół w 

średnio zwięzły i zwięzły, o teksturze bezładnej. W obrębie warstw żwirowców występują 



liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 5cm, słabo i średnio obtoczone oraz 

liczne nieregularne wtrącenia substancji węglistej. Na głębokości 536,85m występuje wkładka 

węgla błyszczącego o grubości do 1cm. Na głębokości 537,80m, zanotowano 90cm warstwę 

piaskowca średnioziarnistego, szarego, zwięzłego o teksturze równoległej podkreślonej przez 

bardzo liczny w składzie mineralnym biotyt. Natomiast w interwale 542,30-544,40m 

występuje piaskowiec drobnoziarnisty, szary, zwięzły ku spągowi przechodzący w słabo 

zwięzły, o teksturze ukośnej miejscami równoległej podkreślonej przez liczne laminy 

substancji węglistej. W jego obrębie występują pojedyncze otoczaki kwarcu barwy czarnej o 

średnicy do 2cm, słabo obtoczone, natomiast w składzie mineralnym bardzo liczny jest 

muskowit. W partii przyspągowej piaskowca drobnoziarnistego występuje wkładka węgla 

błyszczącego o grubości do 2cm. Przejście ostre miedzy piaskowcem a niżej zalegającym 

mułowcem.  

 

Warstwa geotechniczna nr84 

545,70 – 547,53 – Mułowiec szary, średnio zwięzły, o teksturze równoległej podkreślonej 

przez intensywną laminację substancją węglistą. W spągu (547,20-547,53m), występuje 33cm 

warstwa iłowca o barwie czarnej przechodzącej w brunatną, średnio zwięzłego, o teksturze 

bezładnej. Przejście ostre między mułowcem a niżejległym węglem – kąt 20°. 

 

 

 

Warstwa geotechniczna nr85 

547,53 – 548,05 – Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza. POKŁAD 204 

Przejście ostre między węglem a niżejległym iłowcem, podkreślone spękaniem o kącie 5°. 

 

Warstwa geotechniczna nr86 

548,05 – 549,30 – Iłowiec ciemnoszary przy spągu jasnoszary, średnio zwięzły przy spągu 

zwięzły, o teksturze równoległej podkreślonej przez intensywną laminację substancją 

węglistą. Na głębokości 548,25m występuje wkładka węgla. Przejście szybkie między 

iłowcem a niżejległym piaskowcem.  

 

Warstwa geotechniczna nr87 



549,30 – 550,50 – Piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwięzły, o teksturze równoległej, 

miejscami ukośnej podkreślanej przez laminy substancji węglistej. Przejście ostre między 

piaskowcami – kąt 5°. 

 

Warstwa geotechniczna nr88 

550,50 – 578,10 – Piaskowiec różnoziarnisty, jasnoszary i szary, zwięzły miejscami słabo i 

bardzo słabo zwięzły, o teksturze bezładnej, w partii drobnoziarnistej, na gł.568,40-570,85m 

tekstura ukośna podkreślona przez nieliczne wtrącenia substancji węglistej, również w 

interwale 572,10-578,10m tekstura miejscami równoległa podkreślona pojedynczymi 

laminami substancji węglistej. Miejscami liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy 

do 3cm, słabo i średnio obtoczone oraz drobne okruchy węgla i pojedyncze nieregularne 

wtrącenia substancji węglistej. Na głębokościach 552,05m, 553,95m, 560,06m, 564,31m i 

564,48m występują wkładki węgla o grubości do 1cm. Na głębokości 553,4m stwierdzono 

duży porwak o charakterze warstwy węglowej, o grubości do 4cm. W partii spągowej 

występują pojedyncze łyszczyki w składzie mineralnym. 

 

Warstwa geotechniczna nr89 

578,10 – 579,10 – Piaskowiec drobnoziarnisty, szary, zwięzły, o teksturze równoległej 

podkreślonej miejscami intensywną laminacją substancją węglistą. Pojedyncze ziarna kwarcu 

i skał osadowych o średnicy do 0,7cm, dobrze obtoczone. W stropie pojedynczy porwak 

węgla humusowego o średnicy do 2cm. Partia spągowa intensywnie okruszcowana siarczkami 

żelaza (gniazda o średnicy do 3cm). Przejście między piaskowcem a niżejległym węglem 

ostre, podkreślone spękaniem o kącie 40°. 

 

Warstwa geotechniczna nr90 

579,10 – 580,10 – Węgiel humusowy. Liczne siarczki żelaza wypełniające drobne żyłki 

oraz   siarczki żelaza w formie rozproszonej  i w formie gniazd o średnicy do 5cm (partia 

stropowa). Na powierzchniach spękań widoczna flora karbońska – detrytus roślinny 

(zdj.29.) POKŁAD 205/1 Przejście między węglem a niżejległym iłowcem ostre, podkreślone 

spękaniem o kącie 5° (zdj.28.). 


