
 

 

 

Zdj.28. Pokład węgla humusowego nr205/1 (579,10-580,10m) -1, następnie iłowiec (580,10-581,42m) -2;  

pokład węgla humusowego nr205/2 (581,42-581,70m) -3 oraz mułowiec (581,70-587,15m) -4. 

 

 

 

Warstwa geotechniczna nr91 

580,10 – 581,42 – Iłowiec szary laminowany ciemnoszarym, silnie zwięzły w spągu 

plastyczny, o teksturze bezładnej. Na głębokości 580,18m, występuje spękanie o kącie 10° 

wypełnione iłowcem ciemnoszarym, plastycznym. W obrębie iłowca występują pojedyncze 

odciski flory karbońskiej (detrytusu roślinnego) widoczne na powierzchniach spękań. 

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

 

Warstwa geotechniczna nr92 

581,42 – 581,70 – Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza w różnych formach. 

POKŁAD 205/2 Przejście między węglem a niżejległym mułowcem ostre, podkreślone 

spękaniem o kącie 5°. 
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Zdj.29. Powierzchnia spękania o kącie 5° z 

widocznymi śladami flory karbońskiej 

(580,05m). 



Warstwa geotechniczna nr93 

581,70 – 587,15 – Mułowiec szary laminowany iłowcem, ciemnoszarym, zwięzły, o teksturze 

równoległej. Pojedyncze cienkie wkładki i warstewki (miąższość do 22cm) piaskowca 

drobnoziarnistego, szarego, zwięzłego o teksturze równoległej. W partii środkowej cienka 

wkładka mułowca jasnoszarego, zapiaszczonego, zwięzłego o teksturze równoległej. W 

stropie 50cm warstwa iłowca ciemnoszarego, w stropie plastycznego przechodzącego ku 

dołowi w zwięzły, o teksturze bezładnej. W partii spągowej iłowca występuje pojedyncza 

flora karbońska widoczna na powierzchniach spękań. Przejście między mułowcem a 

niżejległym piaskowcem ostre, podkreślone spękaniem o kącie 5°. 

Warstwa geotechniczna nr94 

587,15 – 588,65 – Piaskowiec drobnoziarnisty, szary, zwięzły, o teksturze równoległej 

podkreślonej przez bardzo liczne laminy substancji węglistej. W obrębie piaskowca występują 

pojedyncze okruchy węgla o średnicy do 3mm oraz nieregularne wtrącenia substancji 

węglistej. Na głębokości 588,42m występuje porwak węgla o nieregularnym kształcie (zdj.1.). 

W składzie mineralnym obecne są pojedyncze łyszczyki. Przejście między piaskowcem a 

niżej zalegającym węglem ostre, podkreślone spękaniem o kącie 35°. 

 

 

Warstwa geotechniczna nr95 

588,65 – 589,00 – Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza. POKŁAD 205/3 

Przejście między węglem a niżejległym piaskowcem ostre, podkreślone spękaniem o kącie 

10° (zdj.30.). 

. 

 

Zdj.30. Pokład węgla humusowego nr205/3 (588,65-589,00m) -1, oraz występujący w piaskowcu 

drobnoziarnistym nieregularny porwak węgla (588,42m) -2. 

 

Warstwa geotechniczna nr96 

589,00 – 593,16 – Piaskowiec średnioziarnisty, w spągu miejscami drobnoziarnisty, 

jasnoszary miejscami brązowo-szary, zwięzły, o teksturze bezładnej miejscami równoległej i 
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falistej podkreślonej przez wtrącenia substancji węglistej. W stropie na odcinku 20cm, 

występuje piaskowiec drobnoziarnisty, ciemnoszary, zwięzły, o  teksturze bezładnej, z  

licznymi nieregularnymi wtrąceniami substancji węglistej. Na głębokości około 592,00m 

stwierdzono liczne gniazda siarczków żelaza o średnicy do 2,5cm. W spągu występuje 0,5cm 

lamna węgla błyszczącego o grubości 0,5cm, której towarzyszą soczewkowate agregacje 

siarczków żelaza o wymiarach 1cmx5cm i 1cmx7cm. Przejście między piaskowcem a 

niżejległym węglem ostre, podkreślone spękaniem o kącie 25°. 

 

Warstwa geotechniczna nr97 

593,16 – 593,44 – Węgiel humusowy. Pojedyncze drobne żyłki wypełnione siarczkami 

żelaza. POKŁAD 205/4 Przejście między węglem a niżej ległą warstwą iłowca ostre 

podkreślone spękaniem o kącie 5° (zdj.31.). 

 

 

Zdj.31. Pokład węgla humusowego nr205/4 (593,16-593,44m) -1, w otoczeniu piaskowca średnioziarnistego 

(592,00-593,16m) -2 oraz iłowca (593,44-593,85m) -3.  

 

Warstwa geotechniczna nr98 

593,44 – 601,36 – Piaskowiec różnoziarnisty (drobno i gruboziarnisty miejscami 

żwirowcowaty), szary, słabo zwięzły i bardzo słabo zwięzły w spągu zwięzły, o teksturze 

bezładnej (w partii drobnoziarnistej o teksturze równoległej i ukośnej podkreślonej laminami 

substancji węglistej). W partiach gruboziarnistych i żwirowcowatych stwierdzono obecność 

licznych otoczaków kwarcu i skał osadowych o średnicy do 2cm, słabo i średnio obtoczone 

oraz pojedynczych okruchów węgla o średnicy do 1,5cm. Na głębokości 595,65m, występuje 

5cm wkładka iłowca ciemnoszarego. Miejscami w obrębię warstwy nr98 pojawiają się liczne 

nieregularne wtrącenia substancji węglistej oraz pojedyncze kryształy siarczków żelaza. W 

stropie warstwy geotechnicznej nr98 występuje 41cm warstwa iłowca ciemnoszarego, 

zwięzłego, o teksturze bezładnej, przechodzącej w interwale 593,67-593,73m w teksturę 

równoległą podkreśloną intensywną laminacją substancją węglistą (kontakt z piaskowcem pod 

kątem 25°). W interwale 597,40-597,80m zlokalizowana jest natomiast warstwa żwirowca 

szarego, bardzo słabo zwięzłego (rozsypliwego), o teksturze bezładnej, w obrębie którego 
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występują  pojedyncze otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 5cm, dobrze 

obtoczone i pojedyncze wkładki węgla błyszczącego o grubości do 1cm. Przejście miedzy 

piaskowcami szybkie. 

 

Warstwa geotechniczna nr99 

601,36 – 610,10 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty, szary i jasnoszary, w 

stropie silnie zwięzły przechodzący ku dołowi w zwięzły, o teksturze bezładnej. W stropie 

liczne wtrącenia substancji węglistej. W obrębie piaskowca występują liczne otoczaki kwarcu 

i skał osadowych o średnicy do 2cm, słabo obtoczone, natomiast w spągu dobrze i średnio 

obtoczone oraz nieliczne okruchy węgla o średnicy do 9mm, słabo obtoczone. W stropie do 

głębokości 602,00m występuje piaskowiec średnioziarnisty, szary, słabo zwięzły, o teksturze 

bezładnej, z licznymi otoczakami kwarcu o średnicy do 2cm, średnio obtoczonymi oraz  

licznymi w spągu wtrącenia substancji węglistej. W składzie mineralnym piaskowca 

średnioziarnistego obecne są liczne łyszczyki. Natomiast na głębokości 603,31m, występuje 

28cm warstwa piaskowca drobnoziarnistego, szarego, słabo zwięzłego, o teksturze ukośnej 

podkreślonej laminacją substancją węglistą. W składzie mineralnym tego piaskowca obecne 

są liczne łyszczyki. Cienka wkładka piaskowca drobnoziarnistego występuje również w 

interwale 604,03-604,09m. Również w interwale 606,00-607,90m występuje piaskowiec 

drobnoziarnisty, jasnoszary, zwięzły, o teksturze bezładnej z pojedynczymi łyszczykami w 

składzie mineralnym. Warstwy żwirowców stwierdzono natomiast na głębokości 603,59m, 

(22cm, warstewka żwirowca szarego, zwięzłego o teksturze bezładnej) oraz w spągu warstwy 

geotechnicznej nr99, w interwale 609,30-610,10m (żwirowiec jasnoszary, zwięzły o teksturze 

bezładnej, z licznymi otoczakami kwarcu i skał osadowych o średnicy do 2,5cm, średnio 

obtoczonymi oraz licznymi porwakami węgla o średnicy do 1cm i pojedynczymi, 

nieregularnymi wtrąceniami substancji węglistej). Przejście między piaskowcami ostre, 

podkreślone spękaniem o kącie 10°. 

 

Warstwa geotechniczna nr100 

610,10 – 613,00 – Piaskowiec średnioziarnisty, jasnoszary, zwięzły, o teksturze bezładnej 

przechodzącej na odcinku 612,30-612,60m w ukośną, podkreśloną laminacją substancji 

węglistej. Pojedyncze ziarna kwarcu i skał osadowych o średnicy do 0,5cm, średnio 

obtoczone. Miejscami pojedyncze wkładki piaskowca drobnoziarnistego o grubości do 1cm. 

Przejście miedzy piaskowcami ostre – kąt 5°. 

 



Warstwa geotechniczna nr101 

613,00 – 623,40 – Piaskowiec różnoziarnisty (gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty 

przechodzący w dół w średnioziarnisty i drobnoziarnisty) w spągu żwirowiec, jasnoszary i 

szary, zwięzły, miejscami słabo zwięzły, o teksturze bezładnej, w interwale 620,25-623,19m o 

teksturze miejscami ukośnej podkreślonej laminacją substancji węglistej. Miejscami 

występują liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 4cm, słabo i średnio 

obtoczone oraz pojedyncze porwaki węgla o średnicy do 4mm i nieregularne wtrącenia 

substancji węglistej. Na głębokości 613,65m stwierdzono gniazdo siarczków żelaza o 

średnicy do 1,5cm. W partiach drobnoziarnistych obecne są liczne łyszczyki w składzie 

mineralnym. Przejście ostre między piaskowcem a niżejleglym węglem, podkreślone 

spękaniem o kącie 5° i strefą silnej mineralizacji siarczkami żelaza. 

Warstwa geotechniczna nr102 

623,40 – 624,10 – Węgiel humusowy. W spągu silna mineralizacja siarczkami żelaza. 

POKŁAD 206 Przejście ostre między węglem a niżejleglym piaskowcem, podkreślone 

spękaniem o kącie 5° i 1cm wkładką iłowca ciemnoszarego (zdj.32.). 



 

 

 

Zdj.32. Pokład węgla humusowego nr206 (623,40-624,10m) -1, w stropie pokładu piaskowiec różnoziarnisty  

(622,00-623,40m) -2, a w spągu piaskowiec średnio i drobnoziarnisty (624,10-626,00m) -3. 

 

Warstwa geotechniczna nr103 

624,10 – 636,05 – Piaskowiec średnio i drobnoziarnisty, jasnoszary, zwięzły, o teksturze 

bezładnej, miejscami zwłaszcza w partiach drobnoziarnistych o teksturze równoległej i 

ukośnej podkreślonej laminacją substancji węglistej. Miejscami w obrębie piaskowca 

występują gniazda siarczków żelaza o średnicy do 3cm oraz pojedyncze otoczaki kwarcu o 

średnicy do 1cm, dobrze obtoczone. W interwale 624,01-624,15m stwierdzono obecność 

licznych wkładek iłowca ciemnoszarego o grubości do 1cm. Natomiast na głębokości 625,46-

625,48m występuje wkładka mułowca ciemnoszarego. W partiach drobnoziarnistych 

miejscami pojawiają się pojedyncze łyszczyki, natomiast w interwale 629,60-634,75m 

pojedyncze porwaki węgla o średnicy do 0,5cm. W interwale 634,75-635,00m występuje 

warstwa piaskowca gruboziarnistego, szarego, słabo zwięzłego z pojedynczymi ziarnami 

kwarcu i skał osadowych o średnicy do 7mm, dobrze obtoczonymi i pojedynczymi ziarnami 

siarczków żelaza. W składzie mineralnym tego piaskowca obecne są nieliczne łyszczyki. 

Przejście miedzy piaskowcami szybkie – kąt 5°. 

 

 

Warstwa geotechniczna nr104 

636,05 – 639,57 – Piaskowiec grubo i średnioziarnisty, w stropie szary przechodzący w 

jasnoszary, w stropie słabo zwięzły przechodzący w dół w zwięzły, o teksturze bezładnej. 

Pojedyncze otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 1,5cm, dobrze i słabo obtoczone. 

W stropie występują pojedyncze, drobnoziarniste agregaty siarczków żelaza. Miejscami 
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wtrącenia substancji węglistej, na których rozwijają się spękania (zdj.33.). W partii środkowej 

duża ilość porwaków węgla o średnicy do 4mm. Przejście miedzy piaskowcami ostre, 

podkreślone spękaniem o kącie 5°. 

 

   

Zdj.33. Spękanie rozwinięte na wtrąceniu substancji węglistej. 

 

Warstwa geotechniczna nr105 

639,57 – 666,00 – Piaskowiec różnoziarnisty (drobno i średnioziarnisty miejscami 

gruboziarnisty), barwy szarej, jasno i ciemnoszarej, zwięzły miejscami słabo i bardzo słabo 

zwięzły (rozsypliwy), o teksturze bezładnej miejscami równoległej i falistej (partie 

drobnoziarniste) podkreślonej przez laminację substancją węglistą lub mułowcem oraz przez 

spękania międzywarstwowe. W obrębie warstwy występują pojedyncze gniazda siarczków 

żelaza o średnicy do 4cm oraz wtrącenia substancji węglistej w formie nieregularnej i lamin. 

W składzie mineralnym miejscami występują liczne łyszczyki. W interwałach: 648,95-

648,99m i 649,14 -649,14m stwierdzono dwie strefy z pofałdowanymi, nieregularnymi 

wkładkami węgla błyszczącego grubości do 5mm. Na głębokości 653,30m występuje 

wkładka żwirowca o grubości do 1cm. Przejście szybkie między piaskowcami – kąt 2°. 



 

Warstwa geotechniczna nr106 

666,00 – 669,78 – Piaskowiec średnioziarnisty, szary, zwięzły, o teksturze bezładnej 

miejscami równoległej i ukośnej podkreślonej licznymi laminami substancji węglistej. 

Przejście ostre między piaskowcem a niżejleglym iłowcem, podkreślone spękaniem o kącie 

10°.  

 

Warstwa geotechniczna nr107 

669,78 – 670,58 – Iłowiec ciemnoszary laminowany mułowcem szarym, zwięzły w interwale 

670,38-670,46m bardzo słabo zwięzły (rozsypliwy), o teksturze równoległej podkreślonej 

laminacją. W obrębie iłowca występują liczne odciski flory karbońskiej (detrytus roślinny). 

Przejście ostre między iłowcem a niżejleglym węglem, podkreślone spękaniem o kącie 35° 

oraz 2cm strefą brekcjową (zdj.34). 

Warstwa geotechniczna nr108 

670,58 – 676,95 – Węgiel humusowy, miejscami cienkie wkładki iłowca ciemnoszarego. 

Na głębokości 673,91m występuje przerost iłowca ciemnoszarego, zwięzłego i słabo 

zwięzłego o teksturze bezładnej, z liczną florą karbońska (detrytusem roślinnym), o 

miąższości 19cm (zdj.35). Na głębokości 673,96m stwierdzono strefę zbrekcjonowaną o 

miąższości ok. 2cm. W obrębie węgla występują pojedyncze gniazda siarczków żelaza o 

średnicy do 1cm oraz liczne siarczki żelaza w formie drobnokrystalicznej. POKŁAD 207 

Przejście między węglem a niżejległym iłowcem ostre, podkreślone spękaniem o kącie 4° 

(zdj.36.). 



                  

 

Zdj.34. Strop kontaktu węgla z iłowcem (gł.670,58m).           Zdj.35. Fragment przerostu iłowca w węglu 

(gł.673,91m). 
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Zdj.36. Pokład węgla humusowego nr207 (670,58-676,95m) -1, w stropie pokładu iłowiec ciemnoszary 

laminowany mułowcem szarym (670,00-670,58m) -2, w spągu iłowiec ciemnoszary (676,95-677,55m) -3, pod 

iłowcem piaskowiec drobno i średnioziarnisty jasnoszary -4 (677,55-678,00m). 

Warstwa geotechniczna nr109 

676,95 – 677,55 – Iłowiec ciemnoszary, zwięzły, tekstura równoległa. Na głębokości 

677,29m wkładka łupka węglowego o grubości 5cm. Przy spągu występuje 20cm warstewka 

iłowca zapiaszczonego. Ostre przejście między iłowcem a niżej zalęgającym piaskowcem, 

podkreślone przez spękanie o kącie 20°, któremu towarzyszą liczne gniazda siarczków żelaza. 

 

Warstwa geotechniczna nr110 

677,55 – 684,00 – Piaskowiec drobno i średnioziarnisty, jasnoszary, zwięzły, tekstura 

bezładna. Miejscami liczne wtrącenia substancji węglistej w formie nieregularnych lamin oraz 

pojedyncze gniazda siarczków żelaza o średnicy do 3cm. Przejście między piaskowcami 

powolne. 

 

Warstwa geotechniczna nr111 

684,00 – 704,50 – Piaskowiec drobno i średnioziarnisty w stropie i w spągu miejscami 

gruboziarnisty, jasnoszary i szary, zwięzły, miejscami słabo i średnio zwięzły, o teksturze 

bezładnej (w interwale 692,72-694,24m tekstura równoległa, miejscami ukośna podkreślona 

przez laminację substancją węglistą). Miejscami pojedyncze otoczaki kwarcu i skał 

osadowych o średnicy do 1cm, dobrze i średnio obtoczone oraz wtrącenia substancji 

węglistej. W interwale 688,10-691,31m występują pojedyncze gniazda siarczków żelaza o 
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średnicy do 1cm i porwaki iłowca szarego o średnicy do 1cm oraz liczne łyszczyki w składzie 

mineralnym. Natomiast w interwale 694,24-695,96m stwierdzono pojedyncze porwaki węgla 

i iłowca szarego o średnicy do 1cm. Na głębokości 687,50m, występuje 60cm warstwa 

mułowca szarego, bardzo słabo zwięzłego, o teksturze bezładnej, z pojedynczymi wtrąceniami 

substancji węglistej w formie nieregularnych lamin. Przejście ostre między piaskowcem a 

niżej zalegającym węglem, podkreślone spękaniem o kącie 5°. 

 

Warstwa geotechniczna nr112 

704,50 – 704,77 –  Węgiel humusowy. Liczne poziome spękania międzywarstwowe oraz 

drobne żyłki wypełnione siarczkami żelaza. POKŁAD 208 Przejście między węglem a 

niżej zalegającym iłowcem ostre, podkreślone spękaniem o kącie 5° (zdj.37.). 

 

 

Zdj.37. Pokład węgla humusowego nr208 (704,50-704,77m) -1, w stropie pokładu piaskowiec drobno i  

średnioziarnisty (704,00-704,50m) -2, w spągu iłowiec ciemnoszary (704,77-705,64m) -3 pod iłowcem 

piaskowiec różnoziarnisty jasnoszary -4 (705,64-706,00m). 

 

Warstwa geotechniczna nr113 

704,77 – 705,64 – Iłowiec ciemnoszary, zwięzły, tekstura równoległa podkreślona intensywną 

laminacją substancją węglistą, w spągu przechodząca w teksturę falistą. Przejście między 

iłowcem a niżejległym piaskowcem ostre, podkreślone przez spękanie o kącie 20°. 

 

Warstwa geotechniczna nr114 

705,64 – 729,70 – Piaskowiec różnoziarnisty (drobno, średnio i gruboziarnisty), szary, jasno i 

ciemnoszary, zwięzły, średnio, słabo i bardzo słabo zwięzły o teksturze bezładnej, w partiach 

drobnoziarnistych o teksturze falistej i równoległej podkreślonej przez laminy substancji 

węglistej. Miejscami w składzie mineralnym liczne łyszczyki. W stropie pojedyncze drobne 

porwaki węgla. W obrębie piaskowca występują miejscami pojedyncze otoczaki kwarcu i skał 

osadowych o średnicy do 1,5cm, średnio obtoczone w spągu dobrze i bardzo dobrze 

obtoczone oraz laminy i wtrącenia substancji węglistej. W interwale 708,43-712,45m 

stwierdzono występowanie pojedynczych gniazd siarczków żelaza o średnicy do 6cm. Na 
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głębokości 716,82m występuje wkładka węgla błyszczącego o grubości do 7mm. W spągu w 

partii gruboziarnistej zlokalizowano pojedyncze porwaki iłowca szarego o średnicy do 0,7cm. 

Ostre przejście między piaskowcem a niżejległym iłowcem -kąt 15°. 

 

Warstwa geotechniczna nr115 

729,70 – 730,75 – Iłowiec szary, laminowany ciemnoszarym, zwięzły, tekstura równoległa. 

Miejscami wtrącenia substancji węglistej w formie lamin podkreślające teksturę. W spągu 

wkładka węgla o grubości do 1cm. Na gł.730,40m, ok. 7cm strefa brekcjowa (zdj.38.). 

Przejście pomiędzy iłowcem a niżejległym piaskowcem ostre – spękanie strome o kącie 10° z 

wyraźnymi rysami ślizgowymi (zdj.38.).  

 

Zdj.38. Iłowiec z interwału 729,70-730,75m. 1- strefa brekcjowa (730,40m); 2- przejście pomiędzy iłowcem a 

niżejległym piaskowcem (730,75m). 

 

Warstwa geotechniczna nr116 

730,75 – 756,00 – Piaskowiec gruboziarnisty, miejscami średnioziarnisty i żwirowcowaty, 

jasnoszary i szary, zwięzły miejscami średnio, słabo i bardzo słabo zwięzły (miejscami 

rozlasowany), o teksturze bezładnej. W stropie pojedyncze otoczaki kwarcu i skał osadowych 

o średnicy do 1cm, dobrze obtoczone. W obrębie piaskowca występują pojedyncze 

nieregularne wtrącenia substancji węglistej. Natomiast na głębokości 734,46- 734,68m liczne 

wkładki węgla błyszczącego o grubości do 0,4cm. W interwale 750,30-751,30m występuje 

warstwa żwirowca jasnoszarego, zwięzłego, o teksturze bezładnej, z licznymi otoczakami 

kwarcu i skał osadowych o średnicy do 3cm, dobrze obtoczonymi. Natomiast w interwale 

751,30-752,22m występuje mułowiec szary, zwięzły o teksturze równoległej przechodzącej w 

kierunku spągu w ukośną podkreśloną laminacją substancją węglistą. Przejście ostre między 

piaskowcami. 

Warstwa geotechniczna nr117 

756,00 – 762,80 – Piaskowiec gruboziarnisty w spągu miejscami średnioziarnisty, szary, w 

stropie słabo i bardzo słabo zwięzły (rozsypliwy) ku dołowi przechodzący w zwięzły i średnio 

zwięzły, tekstura bezładna. Na głębokości 756,00m, 30cm warstewka piaskowca 
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średnioziarnistego, szarego, słabo zwięzłego (częściowo rozlasowanego) o teksturze bezładnej 

a na głębokości 757,85m, 15cm warstewka piaskowca drobnoziarnistego, szarego, zwięzłego 

o teksturze równoległej podkreślonej delikatną laminacja substancji węglistej. Na 

głębokościach: 754,48m, 757,48m i 757,65m wkładki węgla błyszczącego o grubości do 3cm 

(zdj.39.). Miejscami występują wtrącenia substancji węglistej w formie nieregularnych lamin. 

W spągu pojawiają się otoczaki kwarcu o średnicy do 2cm, dobrze obtoczone. Przejście 

między piaskowcem a niżej zalegającym węglem humusowym ostre, podkreślone przez 

spękanie o kącie 2°. 

 

 

Zdj.39. Wkładki węgla błyszczącego występujące w interwale 757,00-758,00m – jedna o grubości ok.3cm 

zalegająca pod katem 2° na gł. 757,48m i druga o grubości ok.4mm na gł.757,65m zalęgająca pod kątem 50° 

 

Warstwy łaziskie, duckmant ( westfal C) 

 

Warstwa geotechniczna nr118 

762,80 – 764,85 –  Węgiel humusowy. W interwale 780,07-780,17m rdzeń silnie spękany 

(duża ilość spękań powstałych na powierzchniach warstwowania). Liczne siarczki żelaza 

wypełniające drobne szczeliny. POKŁAD 209 Przejście między węglem a niżejległym 

iłowcem ostre, podkreślone spękaniem o kącie 10° (zdj.40.). 

 

 

 

Zdj.40. Pokład węgla humusowego nr209 (762,80-764,85m) -1, w stropie pokładu węgla piaskowiec 

gruboziarnisty (762,00-762,80m) -2, w spągu iłowiec ciemnoszary (764,85-765,31m) -3 pod iłowcem w partii 

spągowej piaskowiec gruboziarnisty, jasnoszary -4 (765,31-766,00m). 
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Warstwa geotechniczna nr119 

764,85 – 765,31 – Iłowiec ciemnoszary, słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. Na 

powierzchniach spękań widoczna liczna flora karbońska (detrytus roślinny). Ostre przejście 

między iłowcem a niżejległym piaskowcem, podkreślone spękaniem o kącie 2°. 

 

 

Warstwa geotechniczna nr120 

765,31– 779,75 –  Piaskowiec gruboziarnisty (765,31-773,50m, 778,30-779,75m) i 

drobnoziarnisty (769,40-769,62m, 773,50-778,30m), szary w spągu jasnoszary, w stropie 

średnio zwięzły i zwięzły miejscami bardzo słabo zwięzły (rozlasowany), w spągu zwięzły a 

w partii drobnoziarnistej słabo zwięzły, o teksturze bezładnej a w partiach drobnoziarnistych o 

teksturze równoległej miejscami ukośnej podkreślonej przez bardzo liczne laminy substancji 

węglistej. Na głębokościach: 765,70-765,71m oraz 768,77-768,79m (zdj.41.) występują 

wkładki iłowca ciemnoszarego a w interwale 769,41-769,62m (partia drobnoziarnista) 

występuje strefa zaburzonej sedymentacji, podkreślona przez liczne wtrącenia substancji 

węglistej (zdj.42.). Natomiast na głębokości 768,85m, zlokalizowana jest 3cm wkładka węgla 

błyszczącego. W warstwie nr120 miejscami występują liczne otoczaki kwarcu o średnicy do 

1cm, średnio i dobrze obtoczone. W stropie występują pojedyncze gniazda pirytu o średnicy 

do 3cm a w spągu pojedyncze porwaki węgla o średnicy do 2cm. W interwale 765,44-

765,59m stwierdzono występowanie podzielności plasterkowej. Przejście ostre między 

piaskowcem a niżejległym węglem – kąt ok.2°. 

 

 

Zdj.41. Wkładka iłowca ciemnoszarego (768,77-768,79m) oraz wkładka węgla błyszczącego (768,85-768,88m). 

 

 



 

Zdj.42. Strefa zaburzonej sedymentacji w piaskowcu drobnoziarnistym, podkreślona przez liczne wtrącenia 

substancji węglistej (769,41-769,62m). 

 

 



Warstwa geotechniczna nr121 

779,75 – 780,18 –  Węgiel humusowy. Liczne spękania wypełnione siarczkami żelaza. W 

interwale 780,07-780,17 m rdzeń silnie spękany. POKŁAD 210 Przejście ostre między 

węglem a niżej zalegającym piaskowcem pod kątem ok.5° podkreślone przez 32cm warstwę 

iłowca (zdj.43.). 

 

 

Zdj.43. Pokład węgla humusowego nr210 (779,75-780,18m) -1, w stropie  piaskowiec gruboziarnisty jasnoszary 

(778,30-779,75m) -2 oraz piaskowiec drobnoziarnisty szary (778,00-778,30m) -3, w spągu iłowiec ciemnoszary 

(780,13-780,50m) -4 i piaskowiec drobno i średnioziarnisty, szary (780,50-782,00m) -5. 

 

Warstwa geotechniczna nr122 

780,18 – 802,05 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty (ok.69% całej 

warstwy nr122) i średnioziarnisty (ok.14% całej warstwy nr122), szary, zwięzły miejscami 

silnie i średnio zwięzły, o teksturze bezładnej. Pojedyncze, nieregularne wtrącenia substancji 

węglistej (zdj.44.) oraz nieliczne, drobne okruchy węgla. W interwale 786,94-788,20m (partia 

średnioziarnista) miejscami stwierdzono liczny biotyt w składzie mineralnym. Pojedyncze 

otoczaki kwarcu o średnicy do 3cm, słabo obtoczone. W interwale 787,90-788,00m (również 

partia średnioziarnista) intensywna laminacja pod różnymi kątami substancją węglistą. W 

partiach gruboziarnistych występują pojedyncze otoczaki kwarcu o średnicy do 3cm, słabo 

obtoczone. W stropie na odcinku 32cm występuje iłowiec ciemnoszary, bardzo słabo zwięzły, 

o teksturze bezładnej. W jego obrębie stwierdzono pojedynczą florę karbońską (detrytus 

roślinny) i pojedyncze skupieniami siarczków żelaza. Natomiast w spągu iłowca na 

głębokości 780,50m występuje wkładka węgla błyszczącego o grubości 2cm. Pod warstwą 

iłowca zalega piaskowiec drobnoziarnisty (780,50-781,70m), szary, zwięzły, o teksturze 

równoległej podkreślonej  przez intensywną laminację substancją węglistą. W interwałach: 

780,77-780,80m oraz 780,84-780,85m stwierdzono wkładki iłowca ciemnoszarego. Przejście 
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między iłowcem a piaskowcem drobnoziarnistym jest ostre (zlokalizowane jest na wkładce 

węgla błyszczącego) i towarzyszy mu spękanie o kącie 5°. Natomiast w spągu na głębokości 

799,70m występuje 2,25m warstwa żwirowca szarego, średnio zwięzłego w stropie bardzo 

słabo zwięzłego (rozlasowanego), o teksturze bezładnej. W jego obrębie występują liczne 

nieregularne wtrącenia substancji węglistej oraz liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o 

średnicy do 1cm, dobrze obtoczone. W spągu zlokalizowana jest również 10cm wkładka 

piaskowca drobnoziarnistego, szarego, średnio zwięzłego o teksturze równoległej 

podkreślonej przez pojedyncze wtrącenia substancji węgliste w formie lamin. Przejście 

między piaskowcem a niżejległą wkładką węgla humusowego ostre, podkreślone spękaniem o 

kącie ok.2°. 

 

 

Zdj.44. Nieregularne wtrącenia substancji węglistej występujące w interwale 792,00-794,00m. 

Warstwa geotechniczna nr123 

 

802,05 – 802,13 – Węgiel humusowy. POKŁAD 211 Przejście ostre między wkładką węgla 

a niżejległą warstwą iłowca. – kąt 2° (zdj.45.). 

 

 

Zdj.45. Węgiel humusowy o miąższości 8cm (pokład 211) występujący na gł.802,05-802,13m (1) pod nim 53cm 

warstwa iłowca w interwale 802,13-802,65m (2) oraz 11cm warstewka łupka węglowego na gł.802,66- 802,77m 

(3) oraz piaskowiec gruboziarnisty, szary na gł. 802,77-804,00m. 
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Warstwa geotechniczna nr124 

802,13 – 817,60 – Piaskowiec gruboziarnisty miejscami żwirowcowaty (ok.69% całej 

warstwy nr124) przechodzący ku dołowi w średnioziarnisty (ok.23% całej warstwy nr124), 

szary, średnio i słabo zwięzły w partii spągowej (gruboziarnistej) miejscami bardzo słabo 

zwięzły (rozlasowany), o teksturze bezładnej w partii gruboziarnistej i teksturze równoległej 

w partii średnioziarnistej. Występują nieliczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy 

do 4cm, dobrze obtoczone. W stropie występuje 53cm warstwa iłowca ciemnoszarego, słabo 

zwięzłego, o teksturze bezładnej, z liczną florą karbońską (detrytusem roślinnym – apendiksy) 

(zdj.46). W stropie iłowca występuje 8cm wkładka węgla humusowego. Natomiast w spągu 

iłowca stwierdzono występowanie 11cm warstewki łupka węglowego, zalegającej pod kątem 

10°. Pod warstewką łupka węglowego, zalega warstwa piaskowca drobnoziarnistego, 

ciemnoszarego przechodzącego w dół w szary, średnio zwięzłego, o teksturze równoległej 

podkreślonej laminami substancji węglistej. W interwale 803,00-803,04m stwierdzono 

występowanie podzielności plasterkowej. Przejście ostre między warstwą piaskowca a 

niżejległym iłowcem (zdj.47.). 

 

 

Zdj.46. Powierzchnie spękań w iłowcu z widocznym detrytusem roślinnym – 802,13-802,66m. 

 



 

Zdj.47. Przejście między piaskowcem a iłowcem podkreślone przez spękanie o kącie 50°. 

 

Warstwa geotechniczna nr125 

817,60 – 818,18 – Iłowiec czarnoszary, zwięzły w spągu na odcinku około 6cm bardzo słabo 

zwięzły, tekstura bezładna. Liczna flora karbońska (detrytus roślinny). Kontakt z węglem 

ostry podkreślony przez spękanie o kącie 8°. 

 

Warstwa geotechniczna nr126 

818,18 – 819, 97 – Węgiel humusowy. Miejscami występują wtrącenia siarczków żelaza 

w postaci dużych i drobnych kryształów. Na gł 818,67m stwierdzono występowanie 

cienkiej wkładki iłowca szarego o grubości do 1cm. W interwale 818,18-818,62m rdzeń 

silnie spękany. POKŁAD 212 Przejście między węglem a niżejległym piaskowcem ostre, 

podkreślone spękaniem o kącie 7° (zdj.48.). 

 

 

Zdj.48. Węgiel humusowy (pokład 212) – 818,18-819,97m. 

 

Warstwa geotechniczna nr127 

819,97 – 821,77 – Piaskowiec drobnoziarnisty w stropie czarno-szary przechodzący w  

kierunku spągu w ciemnoszary i szary, zwięzły, o teksturze równoległej podkreślonej 

laminacją substancją węglistą. W stropie występują bardzo liczne wtrącenia substancji 

węglistej oraz wkładka iłowca ciemnoszarego o grubości do 0,5cm. W składzie mineralnym 

miejscami bardzo dużo biotytu. Przejście między piaskowcami ostre, podkreślone spękaniem 

o kącie 5° i zmianą intensywności barwy z ciemno na jasnoszarą. 

 

Warstwa geotechniczna nr128 

 



821,77 – 831,97 – Piaskowiec gruboziarnisty od głębokości 831,97m miejscami 

średnioziarnisty, przewarstwiony cienkimi warstewkami piaskowca drobnoziarnistego 

(miąższość od 18cm do 44cm), szary, zwięzły, miejscami średnio zwięzły, słabo i bardzo 

słabo zwięzły oraz w stropie i spągu silnie zwięzły, o teksturze bezładnej, w partiach 

drobnoziarnistych równoległej i ukośnej miejscami podkreślonej przez laminy substancji 

węglistej. Pojedyncze otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 2,5cm, średnio 

obtoczone oraz pojedyncze nieregularne wtrącenia substancji węglistej. W spągu występują 

pojedyncze gniazda siarczków żelaza o średnicy do 0,3cm. W partiach drobnoziarnistych 

obecne są liczne łyszczyki w składzie mineralnym. W interwale 826,57-826,85m (partia 

drobnoziarnista) występuje podzielność plasterkowa. Przejście między piaskowcami szybkie, 

słabo widoczne. 

 

Warstwa geotechniczna nr129 

831,97 – 863,00 –  Piaskowiec różnoziarnisty (drobno –ok.15% całej warstwy nr129, średnio 

–ok.19% całej warstwy oraz gruboziarnisty i żwirowcowaty –ok.54% całej warstwy), szary, 

zwięzły miejscami średnio, słabo i bardzo słabo zwięzły a w stropie silnie zwięzły, o teksturze 

głównie bezładnej miejscami równoległej i ukośnej podkreślonej czasami laminacją 

substancją węglistą. Pojedyncze otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 1cm, 

średnio obtoczone oraz miejscami liczne nieregularne wtrącenia substancji węglistej. W partii 

spągowej miejscami liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 3cm, dobrze 

obtoczone i niewielkie okruchy węgla oraz pojedyncze wtrącenia substancji węglistej w 

formie nieregularnych lamin. Na głębokościach: 833,36m (zdj.49.), 836,18m, 841,04m, 

847,15m oraz 847,03m występują wkładki węgla błyszczącego o grubości od 0,5 do 1,0cm. 

Natomiast na gł.841,37m zlokalizowano nagromadzenie siarczków żelaza o wymiarach 

10x5cm (zdj.50.). W interwale 841,71-842,20m sedymentacja jest zaburzona co podkreślone 

jest przez nieregularne wtrącenia substancji węglistej i iłowca szarego. Na głębokościach 

835,19m i 842,46m występują wkładki iłowca ciemno-szarego i szarego o grubości do 1cm. 

Nieliczne wtrącenia iłowca szarego zanotowano również w interwale 836,19-838,26m. 

W stropie warstwy geotechniczne nr129 występuje 98cm warstwa żwirowca szarego, średnio 

zwięzłego i zwięzłego, o teksturze bezładnej. W jego obrębie występują pojedyncze wtrącenia 

substancji węglistej oraz liczne otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 1,5cm, 

dobrze obtoczone. Kolejna warstwa żwirowca o miąższości 82cm znajduje się w interwale 

849,73-850,55m. Jest to żwirowiec szary, przechodzący w części spągowej w piaskowiec 

gruboziarnisty i średnioziarnisty, słabo zwięzły, o teksturze bezładnej. Miejscami w warstwie 



tej występują otoczaki kwarcu i skał osadowych o średnicy do 3cm, średnio obtoczone. W 

partii przyspągowej warstwy geotechnicznej nr129, w interwale 857,25-858,30m występuje 

również żwirowiec przechodzący w stropie w piaskowiec żwirowcowaty, szary, słabo 

zwięzły, o teksturze bezładnej. W żwirowcu tym występują pojedyncze okruchy węgla o 

średnicy do 0,5cm, dobrze obtoczone. 

Natomiast w interwale 836,00-836,19m stwierdzono występowanie mułowca szarego 

laminowanego ciemnoszarym, silnie zwięzłego, o teksturze równoległej podkreślonej 

laminacją, w stropie zaburzoną. Przejście między piaskowcami szybkie, słabo widoczne. 

 

 

Zdj.49. Wkładka węgla błyszczącego o gr.ok.5mm, zalęgająca na gł. 833,36m pod kątem 25°. 

 

 

Zdj.50. Nagromadzenie siarczków żelaza na gł.841,37m. 

 

 

 

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- 


