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Treœæ: Barwna sól kamienna, szczególnie o zabarwieniu ró¿owym, pomarañczowym i czerwonym,
staje siê coraz bardziej poszukiwanym surowcem do wytwarzania ozdobnych przedmiotów, takich jak
lampy solne, rzeŸby itp. Barwne sole kamienne wystêpuj¹ w wielu z³o¿ach Europy i œwiata, o czym
œwiadczy zamieszczony w artykule przegl¹d œwiatowych z³ó¿ soli kamiennej. Sól barwna w Polsce
jest obecnie eksploatowana w jedynym z³o¿u – w k³odawskim wysadzie solnym, w Kopalni Soli
„K³odawa”, g³ównie jako surowiec dla przemys³u spo¿ywczego, chemicznego i jako sól drogowa.
W ostatnich latach kopalnia podjê³a uboczn¹ produkcjê soli ró¿owej przeznaczonej do wytwarzania
tzw. galanterii solnej. Podjête zosta³y wstêpne badania maj¹ce na celu udokumentowanie geologicznej
pozycji w z³o¿u „galanteryjnych” odmian soli ró¿owej. Prezentowana praca zawiera charakterystykê
w³aœciwoœci i geologicznych warunków wystêpowania oraz klasyfikacjê i sposoby pozyskiwania soli
ró¿owej dla celów produkcji galanteryjnej ze z³o¿a k³odawskiego.

S³owa kluczowe: sól ró¿owa, perm (cechsztyn), galanteria solna, Polska

Abstract: Colored rock salt types, especially pink, orange and red ones, become a more demand ma-
terial for production of fancy salt goods such as salt lamps, chandelier, sculptures etc. Colored rock
salts occur in many salt formations and deposits in Europe and in the world as it was illustrated by
a short review of selected rock salt deposits. In Poland the discussed colored rock salts are exploited
only in one salt deposit, located in the Klodawa salt diapir (by the “K³odawa” Salt Mine), mainly for
alimentary and chemical industry and for road treatment. Last years the mine has excavated a small
amount of pink salt for production of mentioned above salt fancy goods and the increased demand for
this raw material initiated studies on characteristics and geological position of pink salt within the salt
deposit, enabling future prediction and calculation of its resources. Preliminary characteristics of fea-
tures and the geological situation as well as a classification and exploitation methods of pink rock salt
were presented in the paper.

Key words: pink salt, Permian (Zechstein), salt fancy goods, Poland
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WSTÊP

Jedn¹ z barwnych odmian soli kamiennej z obszaru Polski jest ró¿owa sól kamienna,
wydobywana obecnie na terenie kraju jedynie w Kopalni Soli „K³odawa” w k³odawskim
wysadzie solnym. Eksploatowana g³ównie jako sól dla przemys³u spo¿ywczego, chemicz-
nego i jako sól drogowa, tj. sól s³u¿¹ca do zwalczania go³oledzi na drogach, staje siê ostatnio
coraz bardziej poszukiwanym surowcem do produkcji tzw. wyrobów galanteryjnych (lamp-
ki, œwieczniki, figurki, popielniczki itp.). W artykule dokonano przegl¹du z³ó¿ solnych na
œwiecie pod k¹tem wystêpowania w nich soli barwnych oraz przedstawiono – na podstawie
dotychczasowego rozpoznania – geologiczne warunki wystêpowania, rodzaje i w³asnoœci
tzw. „galanteryjnej” ró¿owej soli kamiennej w z³o¿u k³odawskim, a tak¿e sposoby jej pozy-
skiwania w postaci po¿¹danej przez nabywców.

WYSTÊPOWANIE SOLI RÓ¯OWEJ
W SOLNYCH FORMACJACH GEOLOGICZNYCH

Zabarwienie soli kamiennej w kolorach „ciep³ych”, tzn.: ¿ó³tych, pomarañczowych,
ró¿owych, czerwonawych, nie jest rzadkoœci¹ w z³o¿ach solnych. Najczêœciej s¹ to sole
bia³e przyjmuj¹ce odcienie barwne lub zabarwione nieznacznie, blado i wystêpuj¹ce obok
soli kamiennej bia³ej, szarobia³ej, szarej. Zabarwienie intensywne spotyka siê znacznie rza-
dziej – zwykle ograniczone jest do pojedynczych warstw lub skupieñ soli. Jednak¿e w wielu
z³o¿ach sól kamienna jest ca³kowicie pozbawiona tych kolorów i cechuj¹ j¹ jedynie barwy
bia³e, szarobia³e, szare oraz ró¿ne odcienie szaroœci.

Geologiczne opisy z³ó¿ solnych rzadko zawieraj¹ szczegó³ow¹ charakterystykê zabar-
wienia soli kamiennej. Spowodowane jest to faktem, ¿e przy kwalifikacji z³ó¿ pod k¹tem
ich wartoœci przemys³owej barwa soli nie odgrywa istotnego znaczenia, dopóki nie ma bez-
poœredniego zwi¹zku z pogorszeniem jakoœci soli, wynikaj¹cym z iloœci zawartych w niej
substancji zanieczyszczaj¹cych. Czasami jednak mo¿na napotkaæ w literaturze przedmiotu
dok³adne opisy barw soli (Sonnenfeld 1995), zwykle w przypadku z³ó¿ dobrze rozpoznanych,
w których szczegó³owe opisy petrograficzne – tak¿e pod wzglêdem zabarwienia soli – maj¹
znaczenie dla podejmowanych rozstrzygniêæ stratygraficznych i tektonicznych.

Sole kamienne barwne: pomarañczowe, ró¿owe i czerwonawe, wystêpuj¹ w z³o¿ach
solnych ró¿nego wieku na ca³ym œwiecie, zarówno w z³o¿ach soli kamiennej, jak i soli po-
tasowych. Wybrane przyk³ady z³ó¿ solnych, w których wystêpuj¹ barwne sole kamienne,
omówiono poni¿ej.

Z³o¿a solne póŸnego permu (cechsztynu) w Polsce

Niektóre z³o¿a soli kamiennej cechsztyñskiej formacji solonoœnej w Polsce zawieraj¹
sole barwne: ró¿owe i pomarañczowe o ró¿nej intensywnoœci zabarwienia. Sole te wystê-
puj¹ zazwyczaj w osadach m³odszych cyklotemów cechsztynu (cyklotemy PZ3 i PZ4). Ty-
powe barwne sole kamienne w utworach najm³odszego cyklotemu PZ4 maj¹ zabarwienie
pochodz¹ce od rozproszonego w nich hematytu lub/i i³u z hematytem i pozbawione s¹ nie-
korzystnych domieszek minera³ów potasu i magnezu (niektóre z tych minera³ów s¹ higros-
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kopijne). Barwne sole mog¹ te¿ wystêpowaæ w obrêbie cyklotemów starszych, np. PZ2,
z tym ¿e towarzysz¹ tu zazwyczaj poziomom soli potasowo-magnezowych (sylwinitowo-
-karnalitowo-polihalitowych) i swoje zabarwienie zawdziêczaj¹ najczêœciej niewielkim
i rozproszonym domieszkom tych w³aœnie minera³ów. Warstwy takich soli przewiercono
w szeregu otworów wiertniczych na obszarze Polski (w obrêbie tzw. cechsztyñskiego ba-
senu salinarnego – np. Wagner 1994, Czapowski 1994, 1995a, 1995b, Œlizowski & Sa³uga
1996) na g³êbokoœciach od 1200 m (np. obszar przedsudecki) do 2000–3200 m (np. Pomorze
Zachodnie) i g³êbiej na obszarze Polski œrodkowej.

Stosunkowo najp³ycej sole ró¿owe wystêpuj¹ w obrêbie niektórych wysadów solnych
Polski œrodkowej, zwykle w iloœci podrzêdnej w stosunku do soli bia³ych i szarobia³ych.
Sole te zosta³y górniczo udostêpnione w wysadzie solnym K³odawy do g³êbokoœci 750 m
(Kopalnia Soli „K³odawa” – Fig. 1) i Inowroc³awia (obecnie ju¿ zlikwidowana kopalnia
„Solno”).

Z³o¿a solne Europy Zachodniej

Kolorowe sole znane s¹ z profilu cechsztynu Niemiec, w kompleksie tzw. soli m³od-
szych i najm³odszych (odpowiednio cyklotemy PZ3 i PZ4). Wystêpuj¹ one w wielu z³o¿ach,
w postaci warstw solnych o pierwotnej gruboœci licz¹cej zazwyczaj od kilkunastu do kil-
kudziesiêciu (poni¿ej 50) metrów i o zró¿nicowanym, niejednorodnym nasileniu barwy.
W kopalniach soli okrêgu Magdeburg-Halberstadt znane s¹ dwa poziomy barwnej soli ka-
miennej: poziom soli pomarañczowej cyklotemu PZ3, podœcielaj¹cy pok³ad soli potasowej
Ronnenberg, oraz poziom soli ró¿owej w obrêbie kompleksu soli kamiennych cyklotemu
PZ4 (np. Konstantynowicz 1989). Pod wzglêdem genezy i wieku wymienione sole odpowia-
daj¹ kolorowym solom wystêpuj¹cym w z³o¿ach solnych na Ni¿u Polskim – tak¿e w z³o¿u
k³odawskim.

Na terenie Austrii, w obrêbie póŸnopermskich-wczesnotriasowych serii ewaporatowych,
tektonicznie zaklinowanych wœród alpejskich struktur obszaru Styrii, sole ró¿owe wystêpo-
wa³y lokalnie wraz z eksploatowanymi w tym rejonie solami kamiennymi i potasowymi
(polihalitowymi) o zmiennym zabarwieniu – od szarego do zielonawego (kopalnie: Lauffe-
ner, Erbstollen, Ischler Salzberg, Salzberg Hallstatt i Ausseer Salzberg). Wspomniana sól
zawdziêcza³a sw¹ ró¿ow¹ lub czerwon¹ barwê rozproszonemu w niej polihalitowi (np.
Kirchner et al. 1978).

Z³o¿a soli kamiennej wraz ze z³o¿ami soli potasowych wieku póŸnoeoceñskiego wystê-
puj¹ na obszarze tzw. po³udniowopirenejskiego basenu potasowego w dwóch subbasenach:
Nawarry i Katalonii (np. Rosell Ortiz & Orti Cabo 1982). W basenie Nawarry eksploa-
towane s¹ one w kopalniach Potasas de Navarra S. A., na SW od Pamplony. Sole kamienne
towarzysz¹ce dolnemu (sylwinitowemu) pok³adowi soli potasowej przybieraj¹ niekiedy
barwy ¿ó³tawe, pomarañczowe i czerwone, dziêki obecnoœci rozproszonego polihalitu i i³u
z hematytem b¹dŸ hematytu.

Z³o¿a solne na Bia³orusi

Na obszarze zapadliska prypeckiego na Bia³orusi wystêpuj¹ jedne z najbogatszych na
œwiecie pok³adowych z³ó¿ soli potasowych wieku póŸnodewoñskiego, eksploatowane
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w kilku podziemnych kopalniach w rejonie Soligorska (np. Wysockij et al. 2003). Sole ka-
mienne tworz¹ce przewarstwienia pomiêdzy i w obrêbie poziomów soli sylwinitowej maj¹
czêsto ró¿owawe zabarwienie dziêki obecnoœci rozproszonego sylwinu. W tym samym za-
padlisku, w rejonie Mazyru, na g³êbokoœci 1500–2600 m, wystêpuje wczesnopermska seria
solonoœna (tzw. Svaboda Suite) gruboœci do 160 m, w której obrêbie sole kamienne towa-
rzysz¹ce warstwom sylwinitowo-karnalitowych soli potasowych wykazuj¹ czêsto czerwone
i ró¿owe zabarwienie, zwi¹zane z obecnoœci¹ rozproszonych solnych minera³ów potasowych
(np. Vysotskiy et al. in press).

Z³o¿a solne w Rosji

Na terenie dorzecza górnej Kamy zalegaj¹ bogate z³o¿a ska³ karnalitonoœnych i sylwi-
nitonoœnych. Wspó³wystêpuj¹ z nimi sole kamienne, które w warstwie stropowej, przy-
krywaj¹cej strefê karnalitonoœn¹ przyjmuj¹ barwy ró¿owe, ¿ó³tawe (dziêki obecnoœci roz-
proszonego karnalitu), ale tak¿e szare lub s¹ bezbarwne (Konstantynowicz 1989). Utwory
te eksploatuje siê w kilku kopalniach podziemnych w rejonie Solikamska.

Z³o¿a solne Ukrainy

Wczesnopermskie pok³adowe z³o¿e soli kamiennej w Artemowsku na Ukrainie le¿y
na obszarze zapadliska dnieprowsko-donieckiego. Poœród poziomo zalegaj¹cych pok³adów
soli kamiennej znajduj¹ siê warstwy soli w odcieniach ró¿owawych. Z kolei na obszarze
ukraiñskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego wystêpuj¹ neogeñskie fa³dowe z³o¿a soli
kamiennej i potasowej (g³ówne minera³y potasonoœne to kainit, langbajnit, podrzêdnie kar-
nalit, sylwin i polihalit – np. Griniw 1994, Koryñ 1994), eksploatowane miêdzy innymi
w kopalniach podziemnych w Stebniku i Ka³uszu. Spotykane tu ró¿owe i czerwonawe za-
barwienie soli kamiennej jest spowodowane domieszkami rozproszonego kainitu, karnalitu
i polihalitu.

Z³o¿a solne Azji

Z³o¿a soli potasowych wieku prawdopodobnie kambryjskiego wystêpuj¹ w basenie
irañsko-pakistañskim w zachodnim Pakistanie, na terenie pasma górskiego Salt Range. Za-
legaj¹ca tu na g³êbokoœci ok. 600 m seria solna sk³ada siê z margli solonoœnych, margli gip-
sonoœnych, soli kamiennej, gipsu, dolomitu oraz z pok³adów soli potasowo-magnezowych
(sylwinity, kainityty, langbajnityty). W kopalni soli w Khewra („Khewra” Salt Mine), zlo-
kalizowanej w obrêbie nieregularnego wysadu, wystêpuje siedem pok³adów soli kamiennej
o ³¹cznej gruboœci 150 m. Sól kamienna ma wysoki stopieñ czystoœci, jest ró¿nobarwna:
przezroczysta, bia³a, ró¿owa, czerwonawa, czerwona, a nawet w kolorze krwistym. Na
rynku sól ró¿owa z tego obszaru sprzedawana jest pod nazw¹ Himalaian Fine Pink Salt.

Kolorowe sole wieku triasowego znane s¹ z przebijaj¹cych siê do powierzchni dia-
pirów solnych w rejonie Zatoki Perskiej w Iranie, np. Qum Kuh-Dashti, Gachin czy Pohl
w górach Zagros. Wystêpuj¹ce w stropie tych struktur sole kamienne przybieraj¹ zabarwie-
nie czerwone, ró¿owe, szare i czarne. Towarzysz¹ im czêsto sole potasowe typu karnalito-
wego (np. struktura Pohl).
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Z³o¿a solne Kanady

Z³o¿a solne Kanady uwa¿ane s¹ za najwiêksze z³o¿a œwiata. Znane s¹ tu trzy formacje
solonoœne zajmuj¹ce tereny: Kanady zachodniej, prowincji Ontario i prowincji atlantyckiej.

Najwiêksza œrodkowodewoñska grupa Elk Point, zawieraj¹ca te¿ najwiêksz¹ iloœæ z³ó¿
solnych w basenie sedymentacyjnym zachodniej Kanady, rozprzestrzenia siê od pó³noc-
nych stanów USA do pó³nocno-zachodniego terytorium Kanady. W jej obrêbie wystêpuj¹
najliczniejsze z³o¿a soli œrodkowego dewonu formacji Prairie Evaporite. Sól kamienna
i sole potasowe wydobywane s¹ w wielu kopalniach podziemnych i ³ugowniczych w sta-
nach: Alberta, Saskatchewan, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia. W niektó-
rych z tych z³ó¿ wystêpuj¹ barwne kompleksy soli kamiennych.

Z³o¿a solne z obszaru USA

Karboñskie utwory solne formacji Hermosa z obszaru stanu Utah zawieraj¹ 18 pok³a-
dów soli potasowych typu sylwinitowo-karnalitowego, przewarstwionych solami kamiennymi,
wêglanami i siarczanami. Gruboœæ serii ewaporatowej mo¿e siêgaæ 1800 m, zaœ poszcze-
gólnych pok³adów soli – do 240 m (Konstantynowicz 1989). Niektóre partie soli kamiennych
cechuje ró¿owe (domieszka karnalitu) i szare zabarwienie. Utwory solne s¹ eksploatowane
np. w otworowej kopalni Cane Creek nad rzek¹ Colorado.

Podobne, ró¿owe zabarwienie soli kamiennych, zwi¹zane z obecnoœci¹ rozproszonego
sylwinu i karnalitu, spotyka siê czêsto w z³o¿ach solnych póŸnego permu, wystêpuj¹cych
w stanach Nowy Meksyk i Teksas na g³êbokoœci siêgaj¹cej ponad 700 m. Sole kamienne
barwne wystêpuj¹ tu w kompleksach przyleg³ych poziomom potasonoœnym. Utwory te s¹
eksploatowane w rejonie Carlsbad na g³êbokoœci ok. 300 m (Konstantynowicz 1989).

Wspó³czeœnie barwne sole typu halitowego tworz¹ siê w œródl¹dowych jeziorach sol-
nych (np. jeziora solne w Andach w stanie Mara w Peru, jezioro Tyrrell w stanie Wiktoria
w Australii czy Owens Lake w stanie Newada, USA) b¹dŸ w nadmorskich panwiach sol-
nych (np. jezioro w SE czêœci wyspy Bonaire na Karaibach czy te¿ laguny Morza Czarne-
go). Swoje zabarwienie zawdziêczaj¹ tu g³ównie obecnoœci halofilnych bakterii (rodzaj
Halobacterium), których rozwój przyspiesza str¹canie chlorków przez biogeniczny wzrost
temperatury solanki.

***

Powy¿szy przegl¹d dowodzi, ¿e zabarwienie ró¿owe, czerwonawe i pomarañczowe
soli kamiennej jest doœæ czêste w z³o¿ach solnych i – jak siê wydaje – najczêœciej spowo-
dowane jest obecnoœci¹ rozproszonych minera³ów potasowych, zazwyczaj ma³o odpornych
na wietrzenie. St¹d te¿ sole barwne z domieszkami soli potasowo-magnezowych, w porów-
naniu z solami, których barwa pochodzi od domieszek innych substancji, s¹ pod wzglêdem
jakoœci mniej wartoœciowym surowcem do produkcji wyrobów galanteryjnych.

Jedynym miejscem w Polsce, gdzie obecnie wydobywa siê ró¿ow¹ sól kamienn¹, po-
zbawion¹ domieszek minera³ów potasu i magnezu, jest Kopalnia Soli „K³odawa” (Fig. 1).
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GEOLOGICZNE WARUNKI WYSTÊPOWANIA SOLI RÓ¯OWEJ
W KOPALNI „K£ODAWA”

Pozycja stratygraficzna soli ró¿owej w z³o¿u k³odawskim

Podzia³ litostratygraficzny cechsztyñskiej serii solnej w K³odawie zosta³ po raz pierw-
szy zaprezentowany przez Poborskiego (1960). Sól ró¿owa zosta³a tam zdefiniowana jako
poziom ró¿owej soli jadalnej w obrêbie dolnego oddzia³u soli najm³odszych, wystêpuj¹cy
nad anhydrytem pegmatytowym w piêtrze PZ4 cechsztynu. Podobnie opisali j¹ Werner
et al. (1960) oraz Hanczke (1969), okreœlaj¹c tym pojêciem zespó³ soli gruboziarnistej,
bia³ej z odcieniem ró¿owym i ró¿owej w wy¿szej partii, o mi¹¿szoœci kilkudziesiêciu metrów.
W sp¹gu omawianego zespo³u wystêpuje w doœæ znacznej iloœci anhydryt, skoncentrowany
w smugach barwy jasnoszarej o gruboœci do 3.0 cm. Smugi pojawiaj¹ siê pocz¹tkowo co
kilkanaœcie centymetrów, potem coraz rzadziej. Partia œrodkowa soli kamiennej jest bardzo
czysta i bezpoœrednio po przeróbce mechanicznej nadaje siê do spo¿ycia (ró¿owa sól ja-
dalna). W stropie ³awicy pojawiaj¹ siê zanieczyszczenia czerwonobrunatnym i³em, którego
udzia³ stopniowo wzrasta ku górze i sól przechodzi w utwory oddzia³u górnego, na które
sk³adaj¹ siê zuber czerwony i i³owiec.
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Sól ró¿owa jest odpowiednikiem najm³odszej soli kamiennej (Na4), ogniwa zalega-
j¹cego pomiêdzy anhydrytem pegmatytowym (A4a) a zubrem hematytowym – czerwonym
(Na4t). Pok³ad soli ró¿owej osi¹ga mi¹¿szoœæ oko³o 70 m. Jest to sól kamienna czysta, bla-
doró¿owa i pomarañczowa; ró¿owa barwa przybiera czasem odcieñ ³ososiowy lub cielisty.
Sól jest œrednio- i grubokrystaliczna, a wielkoœæ ziaren wynosi od 5 do 10 mm (Hanczke
1969). W stropowej partii wystêpuje w niej dwumetrowy przerost soli ilastej, a w czêœci
œrodkowej kilkumetrowa warstwa soli z przerostami anhydrytowymi. £awice soli ró¿owej
s¹ drugorzêdnie sfa³dowane i porozcinane w wyniku ruchów tektonicznych tworz¹cego siê
wysadu.

Prowadzone w ostatnich latach w kopalni „K³odawa” prace nad aktualizacj¹ stanu roz-
poznania budowy geologicznej wysadu k³odawskiego i stratygrafii tworz¹cych go utworów
permskich przynios³y nowy obraz podzia³u najm³odszego cyklu ewaporatowego PZ4, w któ-
rego obrêbie wystêpuje omawiana sól ró¿owa (Tab. 1 na wklejce). Gruboœæ utworów cyklu
PZ4 szacowana jest na 345 m (Charysz 1971, 1973). Wyró¿niono w nim podpiêtro dolne
i podpiêtro górne (Charysz 1971, 1973, Chandij 1976).

Omówione poni¿ej wydzielenia litologiczne i litostratygraficzne s¹ widoczne w szcze-
gó³owym profilu geologicznym przekopu SW I (12) na poziomie 600 m (Fig. 2), gdzie ob-
serwuje siê doœæ kompletne nastêpstwo wiêkszej czêœci utworów cyklu PZ4.

W podpiêtrze dolnym dokonano nastêpuj¹cych wydzieleñ litostratygraficznych (Tab. 1):

1) Warstwa soli podœcielaj¹cej (Na4a0), mi¹¿szoœci 0.5–4 m, jest wykszta³cona jako sól
kamienna œrednio- i gruboziarnista, bia³oszara, pomarañczowa, ze smugami anhydrytu
(gruboœci od kilku milimetrów do 3 cm) w odstêpach 20–30 cm, czêsto zaburzona tek-
tonicznie, w sp¹gu zawiera parocentymetrowe okruchy i³u i zubru.

2) Warstwa anhydrytu pegmatytowego (A4a1), gruboœci 0.5–1.5 m, jest zwykle zbu-
dinowana, w formie bloków i soczew tkwi¹cych w obrêbie soli podœcielaj¹cej. Anhy-
dryt ma barwê szar¹, w dolnej czêœci wystêpuj¹ w nim zaburzone tektonicznie ciemne
laminy i³u, wy¿ej natomiast wrostki bia³oszarego i brunatnego halitu.
Obydwa te wydzielenia, wraz z ogniwem zubru brunatnego (Na3t), zwanym te¿
ogniwem Tuczna (Wagner 1994), tworz¹ pod³o¿e serii z sol¹ ró¿ow¹.

3) Utwory najm³odszej soli kamiennej (Na4), mi¹¿szoœci oko³o 70 m lub 45–65 m
(Werner 1972), tworz¹ce tzw. pok³ad B, s¹ reprezentowane przez (Charysz 1973,
Chandij 1976):

I – sól uwarstwion¹ anhydrytem grubo- i œrednioziarnist¹, bladopomarañczow¹,
ró¿ow¹, wystêpuj¹c¹ w sp¹gu profilu;

II – sól le¿¹c¹ wy¿ej, o podobnych cechach strukturalnych, o bia³oró¿owej barwie;

III – przejœciow¹ seriê soli anhydrytyczno-ilastej.

Wymienione dwa pierwsze rodzaje soli (I i II) odpowiadaj¹ zapewne – ze wzglêdu na
kolejnoœæ sukcesji ogniw i niew¹tpliwie morsk¹ genezê, potwierdzon¹ wysok¹ zawartoœci¹
bromu (Czapowski 1995b) – po³¹czonym ogniwom najm³odszej soli kamiennej dolnej
i górnej (Na4a1-2) w schemacie litostratygraficznym Wagnera (1994).
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Fig. 2. Lokalizacja przebadanego profilu z sol¹ ró¿ow¹ na poziomie 600 m w Kopalni Soli „K³oda-
wa”– jednostki litostratygraficzne i wydzielenia górnicze (wg Wagnera 1994, zmodyfikowane przez
Czapowskiego): A3 – anhydryt g³ówny, Na3a – m³odsza sól kamienna dolna, K3 – m³odsza sól pota-
sowa, K3kp – pok³ad przemys³owy karnalitowca kizerytowego, K3kh – warstwa karnalitowca halito-
wego, Na3b – m³odsza sól kamienna górna, Na3t – zuber brunatny, Na3t1– zuber brunatny warstwo-
wany, Na3t2 – zuber brunatny bezteksturalny, Na4a0 – sól podœcielaj¹ca, A4a1– anhydryt pegmaty-
towy dolny, Na4a – najm³odsza sól kamienna dolna, Na4at – najm³odsza sól kamienna ilasta, Na4t –

zuber czerwony, kr – warstwa karnalitu, i – warstwa i³owca

Fig. 2. Location of studied profile with pink rock salt in the level 600 m in the “K³odawa” Salt
Mine-lithostratigraphic units and mining divisions (after Wagner 1994, modified by Czapowski): A3
– Main Anhydrite, Na3a – Lower Younger Halite, K3 – Younger Potash, K3kp – economic seam of
kieseritic carnallite, K3kh – bed of halitic carnallite, Na3b – Upper Younger Halite, Na3t – Brownish
Zuber (Brownish Salt Breccia), Na3t1 – stratified Brownish Zuber (Brownish Salt Breccia), Na3t2 –
structureless Brownish Zuber (Brownish Salt Breccia), Na4a0 – Underlying Halite, A4a1 – Lower
Pegmatite Anhydrite, Na4a – Lower Youngest Halite, Na4at – Clayey Youngest Halite, Na4t – Red

Zuber (Red Salt Breccia), kr – carnallite layer, i – claystone layer



Dziêki lepszemu rozpoznaniu wykszta³cenia wymienionych utworów w toku prowadzo-
nych prac górniczych, mo¿na obecnie wyró¿niæ w obrêbie zespo³u dwóch pierwszych warstw
soli kamiennej trzy wyraŸne wydzielenia litologiczne, o randze subogniw i ogniw (Tab. 1):

1) Subogniwo najm³odszej soli kamiennej warstwowanej (Na4w), gruboœci 15–50 m,
obejmuj¹ce doln¹ czêœæ kompleksu solnego, o wyraŸnej rytmice warstwowania lami-
nami anhydrytowo-ilastymi (Fig. 3). W obrêbie tego ogniwa mo¿na wydzieliæ – ze
wzglêdu na walory u¿ytkowe soli ró¿owej – dwie strefy:

– typow¹ sól laminowan¹ (gruboœæ 10–30 m), tworz¹c¹ w kopalni „K³odawa” tzw.
I pas eksploatacyjny soli ró¿owej; sól ta mo¿e te¿ stanowiæ odpowiednik ogniwa
najm³odszej soli kamiennej dolnej (Na4a1) wg schematu litostratgraficznego Wag-
nera (1994);

– strefê tzw. soli ze „skórami anhydrytu” (gruboœæ 5–20 m), reprezentuj¹c¹ silnie
zdeformowan¹ tektonicznie sól laminowan¹ b¹dŸ te¿ stanowi¹c¹ odpowiednik – ze
wzglêdu na wysoki udzia³ anhydrytu – ogniwa anhydrytu pegmatytowego górnego
(A4a2 – op. cit.).

2) Subogniowo „typowej” soli ró¿owej (Na4ro), bezteksturalnej (gruboœæ 10–55 m),
tworz¹ce w kopalni „K³odawa” tzw. II pas eksploatacyjny soli ró¿owej. W obrêbie
tego subogniwa wystêpuj¹ liniowe i nieregularne strefy soli bia³ej, gruboœci kilku –
kilkunastu centymetrów (Fig. 4), w masie doœæ jednorodnej soli ró¿owej, bêd¹ce byæ
mo¿e zapisem dawnych stref przemieszczeñ tektonicznych, w których intensywna
przebudowa soli usunê³a niemal ca³y pigment. Subogniwo to mo¿e te¿ byæ rozwa¿ane
jako odpowiednik ogniwa najm³odszej soli kamiennej górnej (Na4a2 wg Wagnera 1994).

3) Subogniowo lub ogniwo czerwonego i³u œródsolnego (T4s), gruboœci 0,5–10 m, zbu-
dowane z czerwonego i³owca solnego z warstwami soli kamiennej, przedzielaj¹cego
kompleks najm³odszej soli kamiennej na dwie czêœci. I³owiec ten mo¿e byæ tak¿e
przypisywany ogniwu czerwonego i³u solnego górnego (T4b wg Wagnera 1994) i wów-
czas stanowi³by wyraŸny wyznacznik sp¹gu m³odszego subcyklotemu (PZ4b).

Wspomniana przejœciowa seria soli anhydrytyczno-ilastej (III), gruboœci 6–30 m,
mo¿e byæ uznana za:

– odpowiednik ogniwa najm³odszej soli kamiennej ilastej (Na4at), wieñcz¹cej utwory
subcyklu PZ4a w schemacie Wagnera (1994);

– odpowiednik najm³odszej soli kamiennej stropowej (Na4b), koñcz¹cej subcyklotem PZ4b.

Seria ta jest opisywana jako pok³ad A i tworzy w kopalni „K³odawa” tzw. III pas eks-
ploatacyjny soli ró¿owej.

Powy¿ej wymienionych jednostek spoczywaj¹ w profilu cyklotemu PZ4 utwory tzw.
podpiêtra górnego cyklu PZ4 (Charysz 1971, Chandij 1976), obejmuj¹cego dwa ogniwa
litostratygraficzne (Tab. 1):

1) zuber czerwony/ hematytowy (Na4t) o mi¹¿szoœci przekraczaj¹cej 120–160 m (Wer-
ner 1972), okreœlany te¿ mianem formacji z Pi³awy (Wagner 1994);

2) tzw. i³y górne (PZt), odpowiadaj¹ce ogniwu stropowej serii terygenicznej (PZt) R.
Wagnera (1994), o trudnej do oceny mi¹¿szoœci (zapewne do 100 m) ze wzglêdu na
brak pe³nego profilu, zaleganie tu¿ pod utworami czapy i³owo-gipsowej i powtórzenia
tektoniczne.
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Omówiona sukcesja osadów najm³odszego cechsztynu wskazuje na ustalon¹ pozycjê
geometryczn¹ i wiekow¹ soli ró¿owej o walorach przydatnych do produkcji galanterii
solnej (tzw. galanteryjna sól ró¿owa) – lokuje siê ona w obrêbie ponadstumetrowego kom-
pleksu soli kamiennych nale¿¹cych do jednostki najm³odszej soli kamiennej w obrêbie cyklo-
temu PZ4, ograniczonego czytelnymi i podlegaj¹cymi korelacji kompleksami zubrowymi.
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Fig. 3. Sól jasnoró¿owa (be¿owa do szarej) ze s³abo zaznaczon¹ laminacj¹ anhydrytem (szare smugi).
I pas eksploatacyjny, przekop SW I(12) przy komorze KSR-25, poziom 600 m. D³ugoœæ pióra – 13 cm

Fig. 3. Light pink (beige to grey) rock salt with fine anhydrite lamination (grey strings). Ist exploitation
belt, corridor SW I(12) at chamber KSR-25, level 600 m. Pen (length – 13 cm) for scale

Fig. 4. Liniowa strefa wystêpowania soli bia³ej wœród soli ró¿owej. Wy¿sza czêœæ I pasa eksploatacyj-
nego. Lokalizacja jak na figurze 3

Fig. 4. Linear zone of white salt within pink rock salt. Upper part of Ist exploitation zone. Location as
on Figure 3



Odmiany makroskopowe „galanteryjnej” soli ró¿owej
i ich wystêpowanie w piêtrze najm³odszej soli kamiennej

Kryteriami kwalifikuj¹cymi sól ró¿ow¹ jako surowiec do produkcji wyrobów galante-
ryjnych s¹ przede wszystkim:

– zabarwienie soli,
– niektóre cechy strukturalne, takie jak wielkoœæ kryszta³ów halitu,
– rodzaj, iloœæ i sposób wystêpowania domieszek w soli kamiennej.

Ró¿ow¹ sól kamienn¹ stanowi halityt ró¿no- i równoziarnisty, w którym halitowi towa-
rzysz¹ domieszki substancji ilastej i anhydrytu. Swoje zabarwienie sól zawdziêcza obecno-
œci rozproszonych blaszek hematytu, zaœ stopieñ koncentracji pigmentu hematytowego jest
zmienny, st¹d te¿ obserwuje siê ca³y szereg tonacji barwy ska³y – od be¿owej, bladoró¿owej,
pomarañczowej do intensywnie czerwonej. Najbardziej poszukiwane s¹ sole o wyrazistym,
intensywnym zabarwieniu.

Odmiany grubo- i œrednioziarniste soli ró¿owej s¹ po¿¹dane ze wzglêdu na walory este-
tyczne. Ze wzglêdu na w³asnoœci mechaniczne ujawniaj¹ce siê podczas obróbki soli, ko-
rzystne s¹ jej odmiany równoziarniste o niewielkim stopniu spêkania ziaren halitu.

Domieszkami w soli ró¿owej s¹: anhydryt i materia³ ilasty, wystêpuj¹ce w skale w po-
staci rozproszonej lub jako warstewki, smugi, przemazy itp. Obecnoœæ domieszek jest za-
zwyczaj niekorzystna – powoduj¹ one ograniczenie przejrzystoœci (zmêtnienie soli) oraz
utrudniaj¹ obróbkê mechaniczn¹.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze kryteria, mo¿na wyró¿niæ kilka makroskopowych odmian
soli ró¿owej „galanteryjnej”:

– Sól ró¿owa galanteryjna kategorii I, charakteryzuj¹ca siê najkorzystniejszymi cechami
dla produkcji wyrobów galanteryjnych, reprezentowana jest przez sól bezteksturaln¹,
przezroczyst¹ i pó³przezroczyst¹, w miarê równoziarnist¹ (Fig. 5), pozbawion¹ niepo-
¿¹danych domieszek. Sól tê mo¿e cechowaæ zmienne zabarwienie o ró¿nej intensyw-
noœci, zale¿ne od iloœci i sposobu rozmieszczenia pigmentu hematytowego (mo¿e on
byæ rozmieszczony równomiernie b¹dŸ skoncentrowany w smugach). Ze wzglêdu na
korzystne cechy strukturalne i teksturalne sól ³atwo podlega obróbce mechanicznej.

– Sól ró¿owa galanteryjna kategorii II to sól zwykle o strukturze kierunkowej, podkreœ-
lonej wystêpowaniem niepo¿¹danych domieszek litologicznych w postaci lamin an-
hydrytowo-ilastych (Fig. 6), pó³przezroczysta i nieprzezroczysta, zazwyczaj ró¿noziar-
nista. Sól tê mo¿e cechowaæ zmienne zabarwienie, zale¿nie od iloœci pigmentu i do-
mieszek litologicznych.

– Sól ró¿owa galanteryjna kategorii III to sól zarówno ró¿no-, jak i równoziarnista, za-
wieraj¹ca domieszki litologiczne lub ich pozbawiona, o zmiennym zabarwieniu i prze-
zroczystoœci. Sól zaliczana do tej kategorii charakteryzuje siê silnym spêkaniem krysz-
ta³ów halitu i czêsto ich linijnym wyd³u¿eniem, co jest skutkiem jej silnego zaanga¿o-
wania tektonicznego w z³o¿u; sól taka jest krucha, tote¿ jej obróbka (rzeŸbienie, ciêcie)
jest utrudniona i wymaga wyj¹tkowej precyzji.
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Omawiana „galanteryjna” ró¿owa sól kamienna wystêpuje w formie stref o zmiennej
gruboœci w kompleksie najm³odszej soli kamiennej dolnej (Na4a) i najm³odszej soli ka-
miennej ilastej (Na4at), tworz¹c tzw. pasy eksploatacyjne (podrozdz. „Pozycja stratygrafi-
czna soli ró¿owej w z³o¿u k³odawskim”). W œwietle dotychczasowych obserwacji, sól ka-
tegorii I koncentruje siê g³ównie w subogniwie najm³odszej soli kamiennej dolnej ró¿owej
(Na4ro), odpowiadaj¹cym II pasowi eksploatacyjnemu, natomiast sól II kategorii pojawia
siê w subogniwach soli warstwowanej (Na4w) i najm³odszej soli kamiennej ilastej (Na4at)
– stanowi¹c odpowiednio I i III pas eksploatacyjny. Z kolei sól kategorii III wspó³towa-
rzyszy w zmiennych iloœciach wymienionym wczeœniej odmianom soli, a jej udzia³
w poszczególnych pasach zale¿y od stopnia miejscowego zaanga¿owania tektonicznego
warstw solnych. Jednak¿e wydaje siê, ¿e szczególnie wyraŸnie wystêpuje ona w strefie tzw.
soli ze „skórami anhydrytu”, ze wzglêdu na jej powi¹zanie ze stref¹ silnych przemieszczeñ
tektonicznych.
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Fig. 5. Jednorodnie zabarwiona ciemnoró¿owa sól kamienna œrednioziarnista (kategoria I).
D³ugoœæ pióra – 13 cm

Fig. 5. Dark-pink medium grained rock salt (category I). Pen (length – 13 cm) for scale

Fig. 6. Sól kamienna œrednioziarnista ró¿owa z laminami anhydrytowo-ilastymi (szare smugi)
(kategoria II). D³ugoœæ pióra – 13 cm

Fig. 6. Pink medium grained rock salt with grey clay-anhydrite laminae (category II).
Pen (length – 13 cm) for scale



Na przedstawiony obraz rozmieszczenia odmian soli ró¿owej nak³adaj¹ siê lokalne pa-
smowe i soczewowe zmiany zabarwienia w obrêbie danej kategorii. S¹ one zwi¹zane praw-
dopodobnie z komplikacjami budowy wewnêtrznej danego kompleksu i przemieszczeniem
pigmentu hematytowego w wyniku procesów rekrystalizacji. Reasumuj¹c, rozmieszczenie
poszczególnych odmian soli jest bardzo nieregularne i – jak siê wydaje – determinowane
lokaln¹ tektonik¹ oraz zachodz¹cymi w jej wyniku procesami epigenetycznymi, powodu-
j¹cymi przebudowê pierwotnej struktury ska³y. Wyj¹tkowo trudne jest zatem prognozowa-
nie wyst¹pieñ soli ró¿owej w jej poszczególnych odmianach oraz jej mi¹¿szoœci i zasobów.
Warunkiem wiarygodnoœci takich ocen jest bardzo dok³adne rozpoznanie budowy geolo-
gicznej wysadu – przynajmniej na obszarze planowanych wyrobisk eksploatacyjnych.

Dotychczasowe obserwacje wskazuj¹ na pewn¹ prawid³owoœæ – o ile nie przebiega
w danym punkcie kopalni strefa silnych zaburzeñ tektonicznych, to najlepsze cechy u¿yt-
kowe charakteryzuj¹ sól zlokalizowan¹ w II pasie eksploatacyjnym, wystêpuj¹cym poni¿ej
horyzontu czerwonego i³u œródsolnego (T4s). Poszukuj¹c optymalnych odmian soli ró¿o-
wej, uwagê nale¿y koncentrowaæ na tej w³aœnie warstwie, posi³kuj¹c siê przy jej wyznacza-
niu pozycj¹ wspomnianego horyzontu.

Charakterystyka petrograficzna soli ró¿owej

Sole ró¿owe pochodz¹ce z kopalni k³odawskiej by³y wielokrotnie poddawane bada-
niom petrograficznym, mineralogicznym i geochemicznym. Badania te prowadzone by³y na
ró¿nych etapach rozpoznawania i dokumentowania z³o¿a oraz rozcinania robotami górni-
czymi kolejnych jego czêœci, zwanych polami eksploatacyjnymi. G³ównym ich celem by³a
zazwyczaj ocena jakoœciowa surowca pod k¹tem wymagañ normowych dla soli kamiennej.
St¹d te¿ wyniki tych badañ nie s¹ wystarczaj¹ce dla szczegó³owej charakterystyki petro-
graficznej poszczególnych litologicznych lub litostratygraficznych wydzieleñ w solach ró-
¿owych; charakteryzuj¹ natomiast ogólnie sole ró¿owe bêd¹ce przedmiotem eksploatacji
w polach eksploatacyjnych, lub – bardziej szczegó³owo – sole wystêpuj¹ce w tzw. „pasach
eksploatacyjnych” wydzielonych w obrêbie tych pól (podrozdz. „Pozycja stratygraficzna
soli...”). Rezultatem wymienionych badañ jest poni¿sza ogólna charakterystyka petrografi-
czna soli ró¿owej.

Ró¿owa sól kamienna jest halitytem równo- i ró¿noziarnistym o ró¿nych wielkoœciach
kryszta³ów halitu, najczêœciej – œrednio- i gruboziarnistym. Kryszta³y halitu s¹ zwykle kse-
nomorficzne, czêsto spêkane. Halitowi towarzysz¹ domieszki substancji ilastej i anhydrytu.
Wed³ug Wernera et al. (1960) g³ówne zanieczyszczenie soli kamiennej stanowi¹ ziarna an-
hydrytu o krawêdziach skorodowanych lub regularnych, bez³adnie rozmieszczone w masie
halitu, podobnie jak niewielka iloœæ substancji ilastej, której wiêksze nagromadzenia wy-
stêpuj¹ w szczelinach ³upliwoœci halitu. Zabarwienie soli pochodzi od hematytu wystê-
puj¹cego w postaci mikroblaszek, o wymiarach do 0.03 mm, skupionych g³ównie w anhyd-
rycie. Hanczke (1969) w preparatach mikroskopowych z soli ró¿owej stwierdzi³a obecnoœæ,
poza halitem, nielicznych ziarenek anhydrytu, wykszta³conego idiomorficznie w postaci
tabliczek i s³upków o maksymalnej d³ugoœci 0.3 mm oraz formy wachlarzowate, rozmiesz-
czone w halicie pojedynczo i bez³adnie. Halit, czêsto maj¹cy niewyraŸne krawêdzie ziaren,
zawiera³ ponadto drobniutkie inkluzje gazowe uszeregowane wzd³u¿ p³aszczyzn ³upliwo-
œci. Sporadycznie zaobserwowano maleñkie blaszki hematytu.
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Badania Wachowiaka (1998) wykaza³y, ¿e we wszystkich frakcjach nierozpuszczal-
nego residuum z soli ró¿owej wystêpuje g³ównie anhydryt. We wszystkich zbadanych pró-
bkach obecny jest te¿ kwarc – jego zawartoœæ zazwyczaj nie przekracza 1%. Jako minera³y
akcesoryczne wystêpuj¹ kalcyt, dolomit i hematyt.

Badania sk³adu chemicznego soli ró¿owych prowadzone by³y wielokrotnie na prze-
strzeni kilkudziesiêciu lat eksploatacji. Du¿¹ czêœæ tych badañ, obejmuj¹cych oznaczenia
zawartoœci sk³adników g³ównych, przeprowadzono w laboratorium zak³adowym kopalni,
w ramach rutynowych analiz chemicznych próbek bruzdowych wykonywanych dla celów
dokumentacyjnych. Wyniki tych badañ udostêpnione przez s³u¿by geologiczne kopalni ze-
stawiono w tabeli 2.

Tabela (Table) 2

Parametry statystyczne g³ównych sk³adników w próbkach soli ró¿owej
z Kopalni Soli „K³odawa”

Statistic parameters for main components content in samples of pink rock salt
from the “K³odawa” Salt Mine

Sole ró¿owe
(próbki bruzdowe)

Pink rock salt
(channel samples)

Parametry
statystyczne

Statistic
parameters

NaCl

%

CaSO4

%

czêœci
nierozp.

Insolubles

%

sole ró¿owe – ca³y
zbiór próbek

pink rock salt
whole samples

collection

liczba próbek – samples number 97 29 97
minimum 94.69 0.62 0.00

maksimum – maximum 99.37 2.51 2.27
œr. arytmetyczna – arithmetic mean 98.18 1.26 0.33

œr. wa¿ona – weight mean 98.23 1.22 0.30
mediana 98.43 1.17 0.15

sole ró¿owe –
I pas eksploatacyjny

pink rock salt
Ist exploitation belt

liczba próbek – samples number 27 12 27
minimum 97.03 0.72 0.01

maksimum – maximum 99.14 2.51 1.41
œr. arytmetyczna – arithmetic mean 98.28 1.36 0.28

œr. wa¿ona – weight mean 98.30 1.34 0.26
mediana 98.43 1.21 0.10

sole ró¿owe –
II pas eksploatacyjny

pink rock salt
IInd exploitation belt

liczba próbek – samples number 51 14 51
minimum 94.69 0.62 0.00

maksimum – maximum 99.37 1.79 2.27
œr. arytmetyczna – arithmetic mean 98.39 1.15 0.28

œr. wa¿ona – weight mean 98.46 1.15 0.24
mediana 98.43 1.02 0.12

sole ró¿owe –
III pas eksploatacyjny

pink rock salt
IIIrd exploitation belt

liczba próbek – samples number 19 3 19
minimum 95.40 0.96 0.02

maksimum – maximum 98.90 2.10 1.50
œr. arytmetyczna – arithmetic mean 97.48 1.41 0.55

œr. wa¿ona – weight mean 97.38 1.33 0.58
mediana 97.73 0.47
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S¹ to wyniki analiz 97 próbek bruzdowych pobranych z ró¿nych poziomów wydo-
bywczych, z podzia³em na poszczególne pasy eksploatacyjne oraz obliczone parametry sta-
tystyczne zawartoœci poszczególnych sk³adników. Badania te wykaza³y (Tab. 2), ¿e zawartoœæ
NaCl w próbkach soli ró¿owej zmienia siê od 94.69% do 99.37% (œrednia wa¿ona:
98.23%), zawartoœæ CaSO4 – od 0.62% do 2.51% (œrednia wa¿ona: 1.22%), a zawartoœæ
czêœci nierozpuszczalnych zmienia siê od 0.0% do 2.27% (œrednia wa¿ona: 0.30%). Naj-
wiêkszym zró¿nicowaniem zawartoœci NaCl i czêœci nierozpuszczalnych charakteryzuj¹ siê
sole nale¿¹ce do II pasa eksploatacyjnego (Tab. 2), a najni¿sz¹ œredni¹ zawartoœci¹ chlorku
sodu i jednoczeœnie najwy¿sz¹ œredni¹ zawartoœci¹ czêœci nierozpuszczalnych w wodzie
odznaczaj¹ siê sole III pasa eksploatacyjnego. W solach ró¿owych oznaczana by³a równie¿
zawartoœæ pierwiastków œladowych. W 1988 r. badania takie by³y prowadzone przez
Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Kra-
kowie i dotyczy³y oznaczenia zawartoœci w solach nastêpuj¹cych pierwiastków: As, Br, Cd,
Co, Cu Fe, J, Mn, Ni, Pb i Zn. Wyniki tych badañ dotycz¹ce soli ró¿owej przedstawiono
w tabeli 3.

Wachowiak (1998) w szeœciu punktowych próbkach soli ró¿owej oznaczy³ metod¹
absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej (ASA) zawartoœæ: Fe, Mg, K, Ni, Co, Cr, Cu,
Mn, Zn, Pb, Cd, Br, J, As i Se oraz – metodami kolorymetrycznymi przy u¿yciu spektro-
fotometru – koncentracjê jodu i bromu. Parametry statystyczne (wartoœci minimalne, mak-
symalne i œrednie arytmetyczne) zawartoœci pierwiastków œladowych w próbkach badanych
przez Wachowiaka oraz w próbkach analizowanych przez OBRGSChem CHEMKOP
w Krakowie zestawiono w tabeli 3.

Wyniki i wnioski p³yn¹ce z wy¿ej omówionych, wykonywanych w ró¿nych latach ba-
dañ s¹ na ogó³ doœæ zgodne. Sole ró¿owe s¹ solami kamiennymi o wysokiej zawartoœci
chlorku sodu, dochodz¹cej do 99%, przy œredniej zawartoœci przekraczaj¹cej 98% (Tab. 2).
G³ówn¹ domieszk¹ zanieczyszczaj¹c¹ sól ró¿ow¹ jest siarczan wapnia, a suma domieszek
w solach reprezentuj¹cych trzy pasy eksploatacyjne nie przekracza 5%. Zawartoœæ pierwia-
stków œladowych w próbkach soli ró¿owych jest zazwyczaj doœæ niska, gdy¿ s¹ one zwi¹-
zane g³ównie z domieszkami wystêpuj¹cymi w solach kamiennych (materia³em terygenicz-
nym, siarczanami i wêglanami). Zawartoœæ bromu – pierwiastka wystêpuj¹cego w solnych
minera³ach chlorkowych i bêd¹cego wskaŸnikiem stê¿enia macierzystych solanek soli
chlorkowych – zmienia siê od 90 ppm do 240 ppm (Wachowiak 1998), co wskazuje, ¿e
ró¿owe sole kamienne s¹ pierwotnymi precypitatami, powsta³ymi na drodze ewaporacji
wód morskich.

Geneza soli ró¿owej i jej wp³yw na zró¿nicowanie soli i formê wystêpowania

W œwietle dotychczasowych pogl¹dów na genezê zabarwienia soli (por. Sonnefeld
1995) obecnoœæ pigmentu hematytowego mo¿e byæ wynikiem:

– rozpuszczania pierwotnego karnalitu zawieraj¹cego hematyt i powstania w konsek-
wencji sylwinu i halitu dziedzicz¹cych pigment,

– migracji hematytu w osad halitowy wskutek wymywania sk³adników z s¹siaduj¹cych
i³ów.

Ró¿owa sól kamienna do produkcji galanteryjnych wyrobów solnych... 181



182 G. Czapowski, G. Misiek, K. Poborska-M³ynarska & H. Tomassi-Morawiec

R
od

za
jp

ró
be

k

Sa
m

pl
e

ty
pe

P
ar

am
et

ry
st

at
ys

ty
cz

ne

St
at

is
ti

c
pa

ra
m

et
er

s

F
e

pp
m

M
g

pp
m

K pp
m

M
n

pp
m

Z
n

pp
m

N
i

pp
m

C
o

pp
m

C
d

pp
m

B
r

pp
m

P
b

pp
m

C
u

pp
m

C
r

pp
m

A
s

pp
m

S
e

pp
m

J

pp
m

P
ró

bk
i

pu
nk

to
w

e
(W

ac
ho

w
ia

k
19

98
)

P
oi

nt
sa

m
pl

es

li
cz

ba
pr

ób
ek

sa
m

pl
es

nu
m

be
r

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

m
in

im
um

32
43

60
1.

0
1.

05
1.

52
0.

60
0.

26
16

0
0.

01
0

0.
11

0
<

0.
01

0
<

0.
01

0
<

0.
01

0

m
ak

si
m

um
m

ax
im

um
42

0
89

2
14

0
8.

0
8.

20
8.

05
2.

75
1.

12
24

0
0.

05
0

0.
24

0
<

0.
01

0
<

0.
01

0
<

0.
01

0

œr
ed

ni
a

ar
yt

m
et

yc
zn

a
ar

it
hm

et
ic

m
ea

n

13
1

21
6

12
3

3.
8

4.
20

3.
91

1.
97

0.
59

19
0

0.
03

2
0.

17
2

<
0.

01
0

<
0.

01
0

<
0.

01
0

P
ró

bk
i

br
uz

do
w

e
(O

B
R

G
S

C
he

m
C

H
E

M
K

O
P

19
88

)

C
ha

nn
el

sa
m

pl
es

li
cz

ba
pr

ób
ek

sa
m

pl
es

nu
m

be
r

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10

m
in

im
um

12
.0

2
0.

13
0.

47
0.

01
0.

21
n.

w
n.

w
0.

05
0.

27
n.

w
n.

w
.

m
ak

si
m

um
m

ax
im

um
70

0.
00

3.
80

3.
10

0.
74

0.
54

n.
w

.
n.

w
.

0.
44

0.
57

n.
w

.
n.

w
.

œr
ed

ni
a

ar
yt

m
et

yc
zn

a
ar

it
hm

et
ic

m
ea

n

11
1.

44
0.

68
1.

23
0.

21
0.

39
0.

14
0.

42

n.
w

.–
ni

e
w

yk
ry

to
(n

on
-d

et
ec

te
d)

T
ab

el
a

(T
ab

le
)

3

P
ar

am
et

ry
st

at
ys

ty
cz

ne
pi

er
w

ia
st

kó
w

œl
ad

ow
yc

h
w

pr
ób

ka
ch

so
li

ró
¿o

w
ej

z
K

op
al

ni
S

ol
i„

K
³o

da
w

a”

St
at

is
ti

c
pa

ra
m

et
er

s
fo

r
tr

ac
e

el
em

en
ts

co
nt

en
ti

n
sa

m
pl

es
of

pi
nk

ro
ck

sa
lt

fr
om

th
e

“
K

³o
da

w
a”

Sa
lt

M
in

e



W obu przypadkach produkt finalny – czyli sól ró¿owa – mo¿e byæ utworem zarówno
wczesnodiagenetycznym, powsta³ym tu¿ po pogrzebaniu m³odszym osadem, jak i epigene-
tycznym, uformowanym podczas tworzenia siê wysadu solnego, np. wskutek migracji
³ugów zawieraj¹cych pigment hematytowy w spêkany tektonicznie kompleks solny. Wy¿-
szy udzia³ hematytu, kalcytu i anhydrytu w utworach zubru czerwonego (Na4t) ni¿ w zu-
brze brunatnym (Na3t) uznany zosta³ przez Œlizowskiego et al. (2001) za argument prze-
mawiaj¹cy za wtórn¹ przemian¹ – w warunkach wysokich ciœnieñ i temperatur na etapie
g³êbokiego pogrzebania i póŸniejszego wypiêtrzania – takich pierwotnych zwi¹zków ¿ela-
za, jak getyt, piryt i hematyt, stwierdzonych w utworach zubru brunatnego. Zdaniem wy-
mienionych autorów migracja hematytu z utworów zubru brunatnego doprowadzi³a do na-
dania czerwonej barwy utworom ogniwa zubru czerwonego i podœcielaj¹cej go soli ró¿o-
wej z ogniwa najm³odszej soli kamiennej (Na4).

Rozstrzygniêcie, która z powy¿szych koncepcji: wczesnodiagenetyczna czy epigene-
tyczna, jest prawdziwa w œwietle cech budowy z³o¿a k³odawskiego, wymaga przeprowa-
dzenia dok³adnych prac kartograficznych i badañ analitycznych. Dopiero wyjaœnienie gene-
zy omawianej soli mo¿e uwiarygodniæ koncepcje odnoœnie perspektyw i kierunków eksplo-
atacji tego surowca.

SPOSÓB POZYSKIWANIA
„GALANTERYJNEJ” SOLI RÓ¯OWEJ

W KOPALNI K£ODAWSKIEJ

Sól kamienna o zabarwieniu ró¿owym i pomarañczowym pozyskiwana by³a dotych-
czas w dwóch polach eksploatacyjnych kopalni: polu nr 3 i polu nr 5. Obecnie eksploa-
towana jest jedynie w polu nr 3, w przedziale g³êbokoœci od poziomu 600 m do poziomu
750 m. Wybierana jest systemem komór p³askich, pod³u¿nych, z urabianiem zazwyczaj
schodowo-sp¹gowym lub sp¹gowym jednostopniowym.

Typowe komory maj¹ kszta³t prostopad³oœcianów: ich szerokoœæ i wysokoœæ wynosi
15 m lub nieco mniej na poziomach ni¿szych, a d³ugoœæ zwykle przekracza 100 m. Stoso-
wana tu odmiana systemu komorowego dostosowana jest do przestrzennego ukszta³towania
pola. Pozyskiwana st¹d sól s³u¿y do produkcji wszystkich asortymentów soli kamiennej
wytwarzanych przez kopalniê, tak¿e do produkcji tzw. kruchów (tzn. wiêkszych bry³) soli
„galanteryjnej”.

Cykl technologiczny robót górniczych w rozwiniêtej komorze solnej sk³ada siê –
w pewnym uproszczeniu – z nastêpuj¹cych etapów:

1. urabianie kopaliny,
2. za³adunek urobku,
3. odstawa urobku (transport oddzia³owy).

Etapy te powtarzaj¹ siê cyklicznie, a¿ do wyeksploatowania ca³ej objêtoœci komory.

Cykl technologiczny pozyskiwania kruchów solnych do produkcji wyrobów galante-
ryjnych jest odmienny od typowego cyklu produkcyjnego innych sortymentów soli.
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Kruchy solne przeznaczone na wyroby galanteryjne powinny charakteryzowaæ siê na-
stêpuj¹cymi cechami (podrozdz. „Odmiany makroskopowe...”):

– intensywniejsz¹ barw¹: ró¿ow¹ lub pomarañczow¹,
– dobrze wykrystalizowanymi ziarnami halitu (sól kamienna grubo- lub œrednio-

ziarnista),
– odpowiedni¹ wielkoœci¹ (po¿¹dane s¹ grubsze sortymenty),
– zwiêz³oœci¹ i brakiem spêkañ – podczas produkcji galanterii solnej sól poddawana jest

obróbce mechanicznej i nie mo¿e byæ zbyt krucha,
– w miarê mo¿liwoœci œwie¿ymi prze³amami na powierzchni kruchów.

Pierwszym krokiem jest tu rozpoznanie geologiczno-górnicze, prowadzone na etapie
rozcinania komory. Ma ono na celu stwierdzenie, czy w komorze wystêpuje sól kamienna
o cechach po¿¹danych dla produkcji kruchów solnych, a jeœli tak – to w której czêœci ko-
mory sól taka siê pojawia. Najczêœciej sole o intensywniejszym zabarwieniu wystêpuj¹
w postaci nieregularnych skupieñ, poœród typowej dla pola nr 3 bladopomarañczowej soli
kamiennej. Na tym etapie komora zostaje zakwalifikowana jako komora „kruchowa” lub
jako typowa komora produkcyjna. Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e wystêpowanie soli o intensyw-
nym zabarwieniu, odpowiednim stopniu wykrystalizowania i odpowiednich parametrach
mechanicznych nie jest czêste – jest to zawsze zjawisko lokalne, zwykle o niewielkim za-
siêgu i jak dot¹d nieprzewidywalne przed rozciêciem komory. W komorach „kruchowych”,
dla zachowania po¿¹danej jakoœci kruchów solnych, wypraktykowano – wykorzystuj¹c do-
œwiadczenia zdobywane na przestrzeni kilku ostatnich lat – sposób prowadzenia robót
w poszczególnych etapach cyklu technologicznego.

Prace w komorze solnej „kruchowej” podzieliæ mo¿na na nastêpuj¹ce etapy:

1. Pozyskiwanie kruchów solnych, tzn.:

– urabianie,
– selekcja kruchów z urobku solnego,
– za³adunek,
– odstawa.

2. Pozyskiwanie soli odrzuconej podczas selekcji kruchów, podobne, jak w opisanym ty-
powym cyklu produkcyjnym:

– za³adunek pozosta³ego po selekcji urobku,
– odstawa urobku (transport oddzia³owy).

Urabianie soli odbywa siê tu wy³¹cznie przy zastosowaniu techniki strza³owej d³ugimi
otworami strza³owymi. Metoda ta pozwala na uzyskanie mniej rozdrobnionego urobku oraz
bry³ o wiêkszych rozmiarach. Podobnie jak w komorach produkcyjnych, po ka¿dym od-
strzeleniu uzyskuje siê urobek w iloœci oko³o 300 Mg, po czym nastêpuje selekcja kruchów
z urobku solnego. Jest to etap, który nie wystêpuje w typowej komorze produkcyjnej. Se-
lekcja odbywa siê rêcznie, na podstawie ogl¹du poszczególnych fragmentów urobku. Jest
etapem trudnym, nie zmechanizowanym, czasoch³onnym, ma³o wydajnym, wymagaj¹cym
pewnego doœwiadczenia, a czêsto zawodnym ze wzglêdu na s³abe oœwietlenie i zapylenie
w komorze. Pozyskane w ten sposób kruchy stanowi¹ co najwy¿ej 2% masy urobku. W ko-
morze nie prowadzi siê kolejnych prac strza³owych, dopóki nie zostanie zakoñczona selek-
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cja. Rzutuje to zasadniczo na wydajnoœæ pracy w komorze „kruchowej”. Pozosta³y urobek
spoczywa w komorze i mo¿e byæ wykorzystany w dalszym typowym cyklu technologicz-
nym, po zakoñczeniu wybierania kruchów. Poniewa¿ stanowi on przeszkodê w dostêpie do
czo³a komory i w dalszych robotach strza³owych, czêsto bywa dodatkowo przemieszczany
w obrêbie komory.

Za³adunek wyselekcjonowanych kruchów do wozów kopalnianych odbywa siê zasad-
niczo rêcznie. Jedynie bry³y wiêksze za³adowywane s¹ za pomoc¹ ³adowarki. Po za³adunku
i odtransportowaniu kruchów solnych z odstrzelonej jednorazowo partii urobku ca³y proces
urabiania i selekcji powtarza siê.

Transport kruchów solnych odbywa siê wozami kopalnianymi a¿ na powierzchniê,
drogami transportu pochy³ego, poziomego i pionowego: poprzez pochylnie i g³ówny prze-
kop transportowy na podszybie, a nastêpnie szybem na powierzchniê. Na powierzchni,
wozy kopalniane z kruchami solnymi przetaczane s¹ do punktu za³adowczego, na którym
podawane s¹ na œrodki transportu odbiorców (samochody). Prze³adunek kruchów z ³y¿ki
³adowarki, poza najwiêkszymi bry³ami, odbywa siê rêcznie i jest jednoczeœnie etapem ko-
lejnej selekcji. Selekcja ta jest szczególnie dok³adna, gdy¿ odbywa siê przy œwietle dzien-
nym i przy udziale przedstawiciela firmy dokonuj¹cej zakupu. Podczas transportu czêœæ
kruchów ulega uszkodzeniu i rozdrobnieniu, wskutek czego jedynie 50–60% kruchów wy-
danych na powierzchniê znajduje nabywców. Pozosta³e, z³ej jakoœci kruchy oraz sól roz-
kruszona podczas transportu gromadz¹ca siê w wozach kopalnianych, zawracane s¹ do dal-
szego przerobu. Poniewa¿ rozwi¹zania technologiczne stosowane w kopalni uniemo¿li-
wiaj¹ skierowanie ich wprost do zak³adu przeróbczego, musz¹ byæ zawracane do szybu,
opuszczane na poziom transportowy i dopiero tu mog¹ byæ w³¹czone do technologicznego
ci¹gu dla „zwyk³ej” soli kamiennej.

Charakteryzuj¹c sposób wydobycia kruchów solnych dla wyrobów galanteryjnych,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e proces ten nie jest ci¹g³y i stanowi dotychczas marginaln¹, uboczn¹
produkcjê kopalni. Kruchy produkowane s¹ wy³¹cznie, jeœli istnieje zg³oszone przez od-
biorców zapotrzebowanie, przy czym charakterystyczna jest sezonowa zmiennoœæ popytu.

UWAGI KOÑCOWE

Zapotrzebowanie na sól ró¿ow¹ jako na nowy surowiec do produkcji galanterii solnej
pojawi³o siê na rynku krajowym w pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku. W zwi¹zku z tym po-
wsta³a potrzeba nowego, odmiennego sposobu poszukiwania i badania ró¿owej soli ka-
miennej. Prowadzone przez szereg lat badania geologiczne mia³y na celu udokumentowa-
nie zasobów soli pod wzglêdem iloœciowym i jakoœciowym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
kryteriami bilansowoœci z³o¿a oraz normami dla soli kamiennej. Badania te okaza³y siê nie-
wystarczaj¹ce dla prognozowania wyst¹pieñ soli galanteryjnej w z³o¿u i udokumentowania
jej zasobów. Podstawowymi przeszkodami by³y: brak kryteriów oceny jakoœciowej oraz
nieznajomoœæ genezy ró¿nych odmian barwnych soli ró¿owej. Dopiero po pokonaniu tych
przeszkód mo¿na by³o postawiæ kolejne pytanie, szczególnie wa¿ne przy poszukiwaniu
i dokumentowaniu wyst¹pieñ soli galanteryjnej: czy mo¿na okreœliæ pozycjê soli galanteryj-
nej w z³o¿u na podstawie znajomoœci jego stratygrafii i budowy wewnêtrznej. Przedsta-
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wione opracowanie stanowi pierwsz¹ próbê odpowiedzi na to pytanie w oparciu o dotych-
czasowe obserwacje, jednak wiele kwestii, np. pe³niejsza charakterystyka petrologiczna
i geneza poszczególnych odmian soli, wymaga systematycznych badañ. Konieczne jest
tak¿e uœciœlenie kryteriów kwalifikacji poszczególnych kategorii soli oraz prowadzenie dal-
szych obserwacji, jednoznacznie ustalaj¹cych pozycjê stratygraficzn¹ i tektoniczn¹ soli ró¿o-
wej w z³o¿u k³odawskim.

Problemy dotycz¹ce eksploatacji soli ró¿owej „galanteryjnej” nie koñcz¹ siê na za-
gadnieniach geologicznego dokumentowania wyst¹pieñ tej soli w z³o¿u, gdy¿ odrêbnym
zagadnieniem s¹ problemy górnicze zwi¹zane z procesem produkcyjnym. Produkcja kru-
chów solnych do wyrobów galanteryjnych ma cechy okresowej eksploatacji selektywnej,
która wi¹¿e siê zazwyczaj z zak³óceniami produkcji bie¿¹cej kopalni (zmiana organizacji
robót górniczych, organizacji pracy, transportu, zmniejszenie wydajnoœci itp.). Niemniej,
w kopalni k³odawskiej uda³o siê wyodrêbniæ ci¹g technologiczny pozyskiwania selekcjono-
wanych kruchów solnych, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców, nie koliduj¹cy z pod-
stawow¹ produkcj¹ soli kamiennej.

Autorzy dziêkuj¹ Dyrekcji Kopalni Soli „K³odawa” za zgodê na udostêpnienie archi-
walnych wyników analiz chemicznych i pomoc w prowadzeniu badañ w wyrobiskach ko-
palni. Szczególne wyrazy podziêkowania nale¿¹ siê mgr. in¿. Piotrowi Kolonce z Dzia³u
Geologiczno-Mierniczego Kopalni za wykonanie i udostêpnienie do publikacji zdjêæ okazów
soli ró¿owej i jej wyst¹pieñ w wyrobiskach.

Literatura

Chandij M. 1976. Geochemiczna regionalizacja jakoœciowa z³ó¿ soli w kopalniach kujaw-
skich. Kraków, Prace Geologiczne PAN, 91, 1–80.

Charysz W. 1971. Nowy zarys stratygrafii formacji cechsztyñskiej w rejonie kujawskim.
Mat. Kolokwium, Wyd. AGH, Kraków, 19–25.

Charysz W. 1973. Cechsztyñskie piêtro soli m³odszych (Z3) w regionie kujawskim. Prace
IG, 75, 1–68.

Czapowski G., 1994. Facies characteristics and distribution of the Zechstein (Upper Per-
mian) salt deposits of PZ3 (Leine) Cycle in Poland. Bull. Pol. Academ. des Sciences,
Earth Sciences, 41, 4, 229–237.

Czapowski G., 1995a. Salt facies of the Upper Permian. In: Maliszewska A. &, Wagner R.
(eds), XIII International Congress on Carboniferous-Permian. Guide to Excursion A3.
Wyd. PIG, Warszawa, 85–96.

Czapowski G., 1995b. Upper Permian (Zechstein) salt deposits on the ¯ary Pericline – cha-
racteristics, origin and economic value. Prace PIG, 150, 35–60.

Czapowski G., Langer-KuŸniar A., Peryt T.M., Tomassi-Morawiec H., Starnawska E.,
Fija³kowska-Mader A., Cebulak S., Misiek G., Kolonko P., Kowalewicz W.M., Wow-
niuk S., Bukowski K., Tobo³a T., Skowroñski L. & Dobroszycka T., 2002. Geneza
zubrów cechsztynu (górny perm) z obszaru Polski. Sprawozdanie merytoryczne z rea-
lizacji projektu nr 9T12B 00219. KBN, Warszawa, 1–138.

186 G. Czapowski, G. Misiek, K. Poborska-M³ynarska & H. Tomassi-Morawiec



Griniw S.P., 1994. Sk³ad i korelacja litostratygraficzna soli z³o¿a ka³u¿sko-ho³yñskiego
(ukraiñskie Przedkarpacie). Prz. Geol., 42, 9, 748–750.

Hanczke T., 1969. Mineralogia i petrografia soli cechsztyñskich kopalni K³odawa. Prace
Muzeum Ziemi, 16, 3–52.

Kirchner E., Schramm J.-M., Tichy G. & Vetters W., 1978. Geological excursion to Austria.
Univ. of Salzburg, Salzburg, 1–192.

Konstantynowicz E., 1989. Geologia surowców mineralnych. Tom III. Surowce Chemiczne.
Uniw. Œl¹ski, Katowice, 1–202.

Koryñ S.S., 1994. Budowa geologiczna mioceñskich formacji solonoœnych ukraiñskiego
Przedkarpacia. Prz. Geol., 42, 9, 744–747.

Poborski J., 1960. Cechsztyñskie zag³êbie solne Europy œrodkowej na ziemiach polskich.
Prace IG, 30, II, 355–366.

Rosell Ortiz L.R. & Orti Cabo F., 1982. The Saline (Potash) Formation of the Navarra ba-
sin (Upper Eocene, Spain). Petrology. Barcelona, Rev. del Inst. Invest. Geol. Dep.
Provincial, Univ. de Barcelona, 35, 71–121.

Sonnenfeld P., 1995. The color of rock salt – a review. Sedim. Geology, 94, 2, 267–276.

Œlizowski K., Gilewicz W.J., Kasprzyk W., Lankof L., Ney R., Pawlikowski M., Przew³o-
cki K. & Œlizowski J., 2001. Interpretacja wyników badañ laboratoryjnych w³aœci-
woœci zubrów brunatnych i hematytowych dla oceny ich przydatnoœci do sk³adowania
odpadów promieniotwórczych. Temat nr 46 (C-2). IGSMiE PAN, Kraków, 1–185.

Œlizowski K. & Sa³uga P., 1996. Surowce mineralne Polski. Surowce chemiczne, sól ka-
mienna. Wydaw. Centrum PPGSMiE PAN, Kraków, 1–179.

Wachowiak J., 1998. Studium mineralogiczne ska³ chemicznych i silikoklastycznych wy-
sadu solnego K³odawa. Praca doktorska, AGH, Kraków, 1–171.

Wagner R., 1994. Stratygrafia i rozwój basenu cechsztyñskiego na Ni¿u Polskim. Prace
PIG, 146, 1–71.

Werner Z., 1972. Dokumentacja geologiczna zasobów z³o¿a soli kamiennej kopalni soli
„K³odawa” w K³odawie kat. A + B + C. CAG PIG, Warszawa, 1–111.

Werner Z., Poborski J., Orska J., B¹kowski J., 1960. Z³o¿e solne w K³odawie w zarysie
geologiczno-górniczym. Prace IG, 30, 2, 467–512.

Wysockij E.A., Gybin W.N., Cmycznik A.D., Szemiet S.F. & Jaszin I.A., 2003. Miesto-
ro¿dienija kalijnych soliej Bie³orusji; gielogija i racjonalnoje niedropolzowanije.
Miñsk, 1–264.

Vysotskiy E.A., Mahnach A.A., Peryt T.M. & Kruchek S.A. (in press). Lower Permian
evaporites of the Pripiac’ Trough (Belorus): a record of various sedimentary environ-
ments and origins. Sedim. Geology.

Summary

Pink rock salt becomes the very popular material for production of salt fancy goods
and the paper presents a short review of its occurrences in many salt formations of various
age and salt deposits in Poland, Europe and the world. Preliminary studies of pink rock salt
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concentrations in the single exploited salt deposit in the K³odawa diapir (“K³odawa” Salt
Mine, central Poland) enabled to define their stratigraphic position in the succession of Up-
per Permian (Zechstein) deposits constructing the diapir (Figs 1, 2; Tab. 1) and to charac-
terize macroscopic features of salt and its occurrence form (Figs 3, 4). Mineral components,
petrology as well as chemical composition (content of main – Table 2, and rare – Table 3
elements) were discussed. Three categories (the Ist – Fig. 5; the IInd – Fig. 6 and the IIIrd
ones) of pink rock salt were distinguished based on its most visually attractive and optimal
mechanical features (e. g. colour, homogeneity, occurrence of negative mineral admixtures
such as sulphates, clay and potash salts, fracturing intensity) required for fancy goods pro-
duction. The best one is the Ist category, located in almost stable position in the deposit
succession so it may be predicted during mining prospection. Finally the specific methods
of exploiting of this “fancy” pink rock salt, applied in the “K³odawa” Salt Mine, were
exhaustively commented. Its exploitation, subordinate and parallel to the obligatory salt
production for consumption and road treatment, requires precise salt excavation and man-
ual selection of salt blocks to get a product with optimal features.
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