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Treœæ: Kopalnia Soli K³odawa jest jedyn¹ czynn¹ w Polsce kopalni¹ soli kamiennej eksploatuj¹c¹ sól
metod¹ such¹. Kopalnia zlokalizowana jest na wysadzie solnym K³odawa, a jej obszar górniczy
obejmuje jedynie fragment wysadu – jest to pas o wymiarach ok. 8 × 2 km. Eksploatacja odbywa siê
w piêciu polach, w interwale g³êbokoœci 300–750 m. Na etapie projektowania udostêpnienia pola 5
na poz. 750 trzeba by³o rozwi¹zaæ problem wentylacji. Szyby centralne bêd¹ce szybami wdechowymi
oraz szyb peryferyjny wydechowy musz¹ zapewniæ odpowiedni¹ wymianê powietrza we wszystkich
u¿ytkowanych wyrobiskach zarówno korytarzowych jak i komorowych. Wykonanie wielowarianto-
wych analiz pozwoli³o ostatecznie zaproponowaæ rozwi¹zania optymalne. Kolejnym zagadnieniem do
rozwi¹zania jest kwestia odstawy urobku. O ile jego iloœæ z robót udostêpniaj¹cych w pocz¹tkowej
fazie nie powinna stanowiæ problemu, o tyle wraz ze wzrostem d³ugoœci dróg odstawy problem zacz-
nie narastaæ, by osi¹gn¹æ punkt kulminacyjny wraz z uruchomieniem robót eksploatacyjnych. Stoso-
wana kolej podziemna mo¿e okazaæ siê œrodkiem nie wystarczaj¹cym i byæ mo¿e konieczne bêdzie
zastosowañ rozwi¹zañ alternatywnych. Zaprezentowane w artykule problemy stanowi¹ jedynie wyci-
nek wiêkszej ca³oœci, której nale¿y stawiæ czo³a ju¿ na etapie projektowania.

S³owa kluczowe: górnictwo solne, przewietrzanie wyrobisk, roboty przygotowawcze, transport kopalniany

Abstract: The K³odawa Salt Mine is the only active one which exploits salt with the dry method. The
mine is located just upon the salt dome, that covers only a part of the dome – that is the belt ca. 8 × 2 km.
The mining production takes place within five panels in the depth interval between 300–750 m. At
the stage of designing of the access excavations in the field 5 at the 750 level there was a need to
solve the ventilation problem. The central shafts used as inlet and exhausting peripheral shaft have to
assure a proper air exchange rate within the all galleries and chambers. Thanks to the multi-variant
analysis carried out, the optimum solution could be suggested. The following problem to be solved is
a muck haulage. As in the beginning the volume of the muck from access works should not be a prob-
lem, as with elongation of haulage distance the problem is getting increase, reaching the critical point
with starting exploitation works. The rail transportation used underground may appeared to be not
sufficient and may be it will be necessary applying another alternative solution. The problems pre-
sented in the paper are only a fragment of the greater whole, which should be faced at the stage of de-
signing process.
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WSTÊP

K³odawski wysad solny – najwiêkszy na Ni¿u Polskim – ma d³ugoœæ ok. 26 km, a ma-
ksymaln¹ szerokoœæ 2 km. Wysad zalega w kierunku NW-SE. Masa solna stanowi¹ca wy-
sad zosta³a wyciœniêta z g³êbokoœci oko³o 6000 m. W najwy¿szych punktach wysad zalega
na g³êbokoœci 100 m poni¿ej terenu. Zlokalizowana w tym miejscu Kopalnia Soli K³odawa
obejmuje jedynie fragment wysadu; posiada 3 poziomy wydobywcze: 450, 600 i 750.

W chwili obecnej kopalnia po ponad 50-letniej eksploatacji wysadu przyst¹pi³a do udo-
stêpnienia ostatniego pola eksploatacyjnego, zlokalizowanego na poziomie 750 – pola 5
(Andrusikiewicz et al. 2007). Jest to na tym poziomie najdalej wysuniêta w kierunku NW
czêœæ wysadu przewidziana do eksploatacji. Jego d³ugoœæ wynosi ok. 1.5 km, przy czym
obecnie planowane s¹ roboty w pierwszej czêœci pola 5 przylegaj¹cego do pola 3, sk¹d pro-
wadzone jest udostêpnienie.

KONCEPCJA UDOSTÊPNIENIA POLA 5 NA POZ. 750

Poziom 750 jest najni¿szym w k³odawskiej ¿upie poziomem podstawowym. Podobnie
jak w s¹siednim polu 3, równie¿ w polu 5 bêdzie pe³ni³ funkcjê poziomu odstawczego,
obs³uguj¹c wy¿ej zalegaj¹ce miêdzypoziomy (720, 690, 660 i 630). W trakcie prac koncep-
cyjnych zwi¹zanych z jego udostêpnieniem nale¿a³o wzi¹æ pod uwagê system eksploatacji
soli, jaki bêdzie stosowany w tym polu. Na to wszystko na³o¿y³a siê idea prowadzenie nowej
technologii eksploatacji w polu 5 polegaj¹cej na wdro¿eniu urabiania mechanicznego z u¿y-
ciem maszyn zespo³owych, co z kolei wymaga³o by zmian w schemacie udostêpnienia,
rozciêcia oraz eksploatacji. Rozwa¿ano wiele wariantów, analizuj¹c ich wady i zalety.
Wszystkie one by³y przyporz¹dkowane nadrzêdnemu celowi, jakim jest bezpieczeñstwo
wobec zagro¿enia wodnego, a wiêc – zapewnienie d³ugotrwa³ej statecznoœci geomechani-
cznej wyrobisk projektowanych poni¿ej poziomu 600 tak, aby zosta³a zachowana statecz-
noœæ wielopoziomowego uk³adu wyrobisk w polu 5 ponad poziomem 600, wykonanych
w latach wczeœniejszych.

Ostatecznie skupiono siê na dwóch wariantach (Andrusikiewicz et al. 2007):

1) przystosowanie do urabiania mechanicznego aktualnie stosowanych systemów eks-
ploatacji, którymi z³o¿e jest wybierane, polegaj¹ce na skopiowaniu schematu rozciêcia
i eksploatacji wypraktykowanego w polu 3 poni¿ej poziomu 600 (komory p³askie
pod³u¿ne), z wprowadzeniem minimum niezbêdnych zmian wynikaj¹cych z nowej
technologii urabiania lub przystosowanie systemu eksploatacji komorami p³askimi po-
przecznymi, które stosowano w polu 2;

2) opracowanie dla pola piêciu nowych schematów rozciêcia i eksploatacji, dostosowa-
nych zarówno do warunków geologiczno-górniczych w polu 5, jak i do mo¿liwoœci
technicznych zastosowanych technologii i maszyn – w konsekwencji ulegnie zmianie
nie tylko technika urabiania, ale te¿ system eksploatacji, a w rezultacie wp³ynie to na
sposób rozciêcia pola.
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Przyjêcie pierwszego wariantu to tworzenie koncepcji rozciêcia pola dla okreœlonego
i wypróbowanego systemu eksploatacji. Oznacza to mniej niewiadomych i stwarza mniej
w¹tpliwoœci zarówno w fazie projektowania, jak i eksploatacji pola. Pod tym wzglêdem jest
to wiêc rozwi¹zanie korzystne. Jednak¿e, system komór pod³u¿nych – jak uczy doœwiad-
czenie nabyte w polu 3 (od poziomu 450 do 750) i 5 (do poziomu 600) – ma pewne wady
oraz wynikaj¹ce z nich ryzyko zwi¹zane m.in. z nieosiowoœci¹ komór i filarów na poszcze-
gólnych poziomach, pojawiaj¹cy siê problem obrywów ³at solnych ze stropu i ³uszczenia
siê ociosów (ma to zwi¹zek z ustawieniem osi komór równolegle do u³awicenia warstw),
ograniczenia w rozmieszczeniu komór wynikaj¹ce ze zmiennej wysadu, czego skutkiem jest
pozostawienie niewykorzystanych zasobów.

Z kolei drugi wariant, polegaj¹cy na wprowadzeniu nowego schematu rozciêcia i no-
wego systemu eksploatacji, niesie ryzyko ze wzglêdu na brak doœwiadczenia i praktyki
górniczej, gdy¿ nawet teoretycznie poprawnie zaprojektowany system eksploatacji mo¿e
siê nie sprawdziæ w realiach z³o¿a, czego skutkiem mo¿e byæ np. nadmierne zaciskanie wy-
robisk, a w konsekwencji destabilizacja wyrobisk nadleg³ych i wzrost zagro¿enia wodnego.
Za zmian¹ systemu przemawia jednak mo¿liwoœæ dostosowania sposobu prowadzenia robót
górniczych do mo¿liwoœci technicznych maszyn i urz¹dzeñ oraz unikniêcie wad stosowa-
nego dotychczas systemu komór pod³u¿nych.

Analizuj¹c dok³adniej przedstawione warianty, ca³y czas trzeba by³o uwzglêdniaæ
jeszcze jedn¹ niewiadom¹, a kluczow¹ dla sprawy: brak znajomoœci budowy geologicznej
z³o¿a oraz warunków geologiczno-górniczych w polu 5 poni¿ej poziomu 600.

Ostatecznie przyjêto, ¿e eksploatacja bêdzie prowadzona „do granic”, tzn. od granicy
z polem 3 w kierunku NW, a wybieranie z³o¿a zostanie podzielone na etapy: w pierwszym
etapie do po³owy d³ugoœci pola, a w drugim od po³owy pola do jego granicy. Rozciêcie
pola 5 bêdzie po³¹czone z jednoczesnym rozpoznaniem granic pola oraz warunków geolo-
giczno-górniczych, a przede wszystkim zjawisk gazowych i gazodynamicznych. Eksploa-
tacja w polu 5 bêdzie prowadzona na poszczególnych miêdzypoziomach od najwy¿szego
w dó³, tzn. po upadzie warstw solnych. Rozciêcie i eksploatacja na kolejnym ni¿szym
miêdzypoziomie nast¹pi zasadniczo po rozciêciu i wybraniu wy¿szego. Z³o¿e bêdzie eks-
ploatowane w systemie komorowym, prawdopodobnie bêdzie równie¿ mo¿liwe wybieranie
z³o¿a na paru poziomach „pionami” komór w kolejnoœci od góry na dó³, przy zachowaniu
wymagañ okreœlonych warunkami geomechanicznymi. Ewentualne odstêpstwa od tej za-
sady mog¹ wymusiæ wyniki rozpoznania geologicznego. Na taki wybór wp³yn¹³ m.in. fakt
odsuniêcia w czasie wdro¿enia mechanicznego systemu urabiania soli. Niemniej jednak
nale¿y tak zaprojektowaæ uk³ad wyrobisk, by w ka¿dej chwili mo¿na by³o zmieniæ dotych-
czasow¹ technologiê dr¹¿enia wyrobisk i urabiania soli.

Prócz wymienionych argumentów uwzglêdniono korzystne z punktu widzenia geo-
mechaniki ska³ solnych zachowanie pionowego modu³u rozciêcia z³o¿a (m = 30 m), co
umo¿liwi rozwój równomiernych osiadañ na pograniczu pola 3 i 5. Nie bez znaczenia jest
równie¿ mo¿liwoœæ udostêpnienia pola 5 wyrobiskami górniczymi od strony pola 3 na
wszystkich poziomach i miêdzypoziomach w interwale g³êbokoœci 600–750 m. Ponadto
przewiduje siê wykonanie pochylni umo¿liwiaj¹cej komunikacjê pomiêdzy poszczegól-
nymi miêdzypoziomami, która zostanie wykonana poza z³o¿em, po jego po³udniowo-
-zachodniej stronie. Jest to podyktowane tym, ¿e spodziewana szerokoœæ wysadu w obrêbie
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udostêpnianego pola nie przekroczy 100 m, a czêsto bêdzie oscylowaæ w po³owie tej war-
toœci. Budowa pochylni w z³o¿u w znacznym stopniu wp³ynê³a by na ograniczenie gabary-
tów komór eksploatacyjnych, co z kolei ma zwi¹zek ze wspó³czynnikiem wykorzystania
z³o¿a. Wstêpnie planuje siê, ¿e pochylnia bêdzie mia³a swój pocz¹tek na poziomie 750 na
granicy pola 3 i 5, niemniej jednak brana jest tak¿e pod uwagê mo¿liwoœæ jej dr¹¿enia
z pola 3. W przyjêtej koncepcji przewidziano, ¿e pole 5 na poziomie 750 zostanie udostêp-
nione dwoma wyrobiskami korytarzowymi prowadzonymi wzd³u¿ granicy z³o¿a (PT-755
i WZ-755), które dodatkowo bêd¹ pe³niæ rolê wyrobisk rozpoznawczo-badawczych. Oba
chodniki bêd¹ po³¹czone przecinkami co 150–200 m, z których prowadzona bêdzie eksplo-
atacja komór. Takiego rozwi¹zania wymagaj¹ równie¿ wzglêdy wentylacyjne. Propozycje
wariantowe sposobu udostêpnienia pola 5 z pola 3 na poz. 750 omówiono w dalszej czêœci
poœwiêconej wentylacji.

Koncepcjê rozciêcia pola 5 na poz. 750 w jego pierwszej czêœci przedstawiono na fi-
gurze 1.

ROZCINKA MIÊDZYPOZIOMÓW

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, poziom 750 jest poziomem podstawowym dla miêdzy-
poziomów w interwale 600–720. Kieruj¹c siê analogi¹ do pola 3 miêdzypoziomy bêd¹ za-
k³adane co 30 m. Generaln¹ zasad¹ ich udostêpnienia bêdzie wykonanie dwóch przekopów
prowadzonych w z³o¿u w kierunku do granic w ten sposób, ¿e ich ociosy zewnêtrzne bêd¹
prowadzone po granicy z³o¿a. Przekopy bêd¹ ³¹czone przecinkami podobnie jak w przy-
padku rozciêcia poziomu 750. Równie¿ podobny bêdzie sposób dr¹¿enia wyrobisk w zale¿-
noœci od przyjêtego wariantu (kombajn lub technika strzelnicza). Miêdzypoziomy bêd¹
po³¹czone miêdzy sob¹ systemem otworów, które w zale¿noœci od fazy robót bêd¹ spe³-
nia³y rolê otworów zsypowych – a¿ do poziomu podstawowego, b¹dŸ wentylacyjnych. Do-
datkowe po³¹czenie miêdzypoziomów nast¹pi ze wspomnianej wczeœniej pochylni ³¹cz¹cej
poz. 750 z poz. 600.
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Fig. 1. Schemat rozciêcia pierwszej czêœci pola 5 na poziomie 750

Fig. 1. Scheme of development of the first part of field 5 on level 750



WENTYLACJA

Pole 5 udostêpnione bêdzie dwoma chodnikami (PT-755 i WZ-755) wykonywanymi
od strony pola 3. Pomiêdzy tymi wyrobiskami wykonywane bêd¹ przecinki co ok. 150 m
umo¿liwiaj¹ce uzyskanie op³ywowego pr¹du powietrza. Dodatkowo wykonywana bêdzie
pochylnia z poz. 750 na poz. 600 o d³ugoœci ok. 900 m wzd³u¿ po³udniowej granicy pola 5
pod œrednim k¹tem nachylenia 11°. Za³o¿ono, ¿e jednoczeœnie prowadzone bêd¹ dwa wy-
robiska – pochylnia nr 78 z poz. 750 na poz. 600 oraz na zmianê jeden z chodników.

Ze wzglêdów wentylacyjnych przeprowadzono analizê zapotrzebowania powietrza
w przodkach dr¹¿onych wyrobisk przy u¿yciu kombajnu chodnikowego oraz przy u¿yciu
MW (strzelanie centralne).

Obliczono zapotrzebowanie iloœci powietrza w przodkach projektowanych wyrobisk
udostêpniaj¹cych z uwagi na:

– wymagan¹ prêdkoœæ powietrza w wyrobisku,
– wymagany strumieñ powietrza dla osób pracuj¹cych w przodku,
– zapylenie powietrza podczas robót wiertniczych w przodku (dla wyrobiska wykony-

wanego metod¹ tradycyjn¹ – strzelanie centralne),
– moc urz¹dzeñ elektrycznych w przodku oraz wymagania urz¹dzenia odpylaj¹cego (dla

wyrobiska wykonywanego przy u¿yciu kombajnu chodnikowego).

Pominiêto obliczenie strumienia z uwagi rozrzedzenie gazów postrza³owych po u¿yciu
MW (centralne strzelanie). Minimalny strumieñ powietrza w przodku wyrobiska wykony-
wanego tradycyjn¹ technik¹ wynosi 100 m3/min. Dla wyrobisk dr¹¿onych kombajnem nie-
zbêdne jest doprowadzenie 360 m3/min powietrza z uwagi na wymagania urz¹dzeñ odpyla-
j¹cych. Taka iloœæ powietrza zapewni równie¿ rozrzedzeni gazów spalinowych z samojezd-
nych wozów spalinowych.

Wykonane projekty wentylacji projektowanych wyrobisk przy u¿yciu programu kom-
puterowego AGHWEN-3.2 wykaza³y, ¿e wymagane parametry wentylatorów lutniowych
wynosz¹: wydajnoœæ 6.5 m3/s, spiêtrzenie 1500 Pa (Szl¹zak et al. 2006). Dla takich parame-
trów wykonano prognozê temperatury powietrza. Dla wyrobisk wykonywanych technik¹
strza³ow¹ prognozowana temperatura powietrza w projektowanych wyrobiskach nie bêdzie
przekracza³a 28°C. Utrzymane bêd¹ w³aœciwe warunki klimatyczne. Dla wyrobisk dr¹¿onych
za pomoc¹ kombajnu nale¿y spodziewaæ siê temperatury w przodku oko³o 29°C. Wzrost
temperatury wynika z dop³ywu ciep³a od maszyn i urz¹dzeñ zabudowanych w przodku wy-
robiska (kombajn, odpylacz, wóz odstawczy). Z uwagi na nisk¹ wilgotnoœæ wzglêdn¹ po-
wietrza (ok. 40%) proponuje siê okreœlaæ warunki klimatyczne w przodku wyrobisk na pod-
stawie temperatury zastêpczej klimatu okreœlonej w Polskiej Normie PN-G-03100:1997.

Wydajnoœæ wentylatora lutniowego w projekcie wentylacji odrêbnej podyktowana zo-
sta³a mo¿liwoœci¹ dostarczenia niedu¿ej iloœci powietrza do wyrobisk z op³ywowym pr¹-
dem powietrza, z których wykonywane bêd¹ wyrobiska. Dla dwóch wyrobisk dr¹¿onych
kombajnem zapotrzebowanie powietrza wynosi minimum 860 m3/min. Aktualnie strumieñ
objêtoœci powietrza odprowadzanego do tego rejonu wynosi 420 m3/min (rejonu przecinki
753/13 i otworu wentylacyjnego E.1117), co umo¿liwia prowadzenie jedynie jednego wy-
robiska.
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Rozpatrzono mo¿liwoœæ zwiêkszenia iloœci powietrza w tym rejonie w celu zwiêksze-
nia postêpu robót udostêpniaj¹cych poprzez prowadzenie jednoczeœnie dwóch chodników.
W tym celu skonstruowano model komputerowy sieci wentylacyjnej analizowanego rejonu
(Szl¹zak et al. 2006). Skonstruowano sieæ wentylacyjn¹ sk³adaj¹c¹ siê z 92 bocznic i 53
wêz³ów, co umo¿liwi³o przeprowadzenie obliczeñ rozp³ywu powietrza metod¹ symulacji
komputerowej. Dziêki temu mo¿liwe by³o sprawdzenie mo¿liwoœci regulacyjnych rozp³ywu
powietrza na poz. 750. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego
Ventgraf. Wyniki obliczeñ wykazuj¹, i¿ na poziomie 750 m nie ma mo¿liwoœci przeprowa-
dzenia regulacji rozp³ywu powietrza w celu zwiêkszenia iloœci powietrza w rejonie otworu
wentylacyjnego E.1117.

Zaproponowano mo¿liwoœæ zastosowania dwóch rozwi¹zañ:

1) zabudowa jednego wentylatora lutniowego typu WL-SIGMA na istniej¹cym otworze
E.1117 – zwiêkszenie iloœci do 875 m3/min;

2) wykonaniem drugiego otworu wentylacyjnego w rejonie przecinki 753/13 – zwiêksze-
nie iloœci do 750 m3/min.

Alternatywnie mo¿liwa jest zabudowa wentylatorów na obu otworach wentylacyj-
nych. W tym przypadku mo¿liwe by³oby uzyskanie 980 m3/min powietrza w obu otworach
(np. 2 × WL-SIGMA – 1700 m3/min powietrza w analizowanym rejonie).

Nale¿y stwierdziæ, ¿e udostêpnienie pola 5 za pomoc¹ dwóch wyrobisk dr¹¿onych jed-
noczeœnie konieczne bêdzie zwiêkszenie iloœci powietrza w wyrobiskach z pr¹dem op³ywo-
wym. Zaproponowano trzy warianty organizacyjno-wentylacyjnej udostêpnienia pola 5.

Wariant I

Wykonywana bêdzie pochylnia nr 78 z poz. 750 na poz. 600 oraz naprzemiennie jeden
z chodników: PT-755 lub WZ-755. Chodniki te prowadzone bêd¹ na zbicie do uzyskania
pr¹du op³ywowego powietrza. Rozwi¹zanie wentylacji przedstawiono na figurze 2.

Wariant II

Wykonywana bêdzie pochylnia nr 78 oraz prowadzony bêdzie chodnik PT-755 po
granicy z³o¿a. Chodnik ten kontynuowany bêdzie jako przecinka i dalej chodnik WZ-755
do zbicia z pó³nocno-wschodni¹ czêœci¹ przecinki 753/13. Stan wentylacji przedstawiono
na figurze 3. Wariant ten jest mo¿liwy do realizacji w przypadku doprowadzenia do rejonu
przecinki 753/13 powietrza w iloœci ok. 900 m3/min.

Wariant III

Pochylnia nr 78 z poz. 750 m do poz. 600 przewietrzana bêdzie na tych samych zasad-
ach co w wariancie I i II. Z uwagi na aktualne uwarunkowania wentylacyjne mo¿liwe jest
prowadzenie maksymalnie jednego wyrobiska. W celu przyœpieszenia robót udostêpniaj¹-
cych zak³ada siê zabudowê wentylatora lutniowego na wylocie z otworu E.1117 na pozio-
mie 590 m (wentylator o parametrach nominalnych 12 m3/s i 2400 Pa). Umo¿liwi to prowa-
dzenie drugiego chodnika w tym rejonie. Po wykonaniu chodnika PT-755 i przecinki wy-
konywany bêdzie na zbicie chodnik WZ-755. Stan wentylacji przedstawiono na figurze 4.
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ODSTAWA I TRANSPORT UROBKU

W obrêbie poziomów (miêdzypoziomów) wydobywczych urobek z przodka odstawiany
jest za pomoc¹ ³adowarek ³y¿kowych do otworów zsypowych, pod którymi zlokalizowane
s¹ punkty za³adowcze (otwory zsypowe na poz. 750 uzbrojone s¹ w urz¹dzenia odmiarowo-
-za³adowcze) (Andrusikiewicz et al. 2007). Z punktów za³adowczych wozami kopalniany-
mi bêd¹cymi podstawowym œrodkiem transportu urobek przewo¿ony jest w kierunku szybu
skipowego.

Taki ci¹g odstawczy zaspokaja obecne potrzeby, sporadycznie – z uwagi na ma³¹ prze-
pustowoœæ skipu – urobek sk³adowany jest w komorach magazynowych.

O ile w pocz¹tkowej fazie udostêpniania pola 5 nie przewiduje siê zmian w dotychcza-
sowym sposobie odstawy, o tyle g³êbsze wejœcie z robotami w pole bêdzie zwi¹zane z wy-
d³u¿eniem dróg transportowych. Kontynuacja (wyd³u¿enie) obecnego systemu niew¹tpli-
wie obni¿y wydajnoœæ transportu, który w przypadku wdro¿enia kombajnu mo¿e okazaæ siê
– po skipie – „w¹skim gard³em”. W tym zakresie równie¿ zosta³a przeprowadzona wielo-
wariantowa analiza mo¿liwoœci jego usprawnienia.

Kluczow¹ spraw¹ bêdzie przyjêta technologia dr¹¿enia wyrobisk i eksploatacji.
W przypadku stosowania techniki strzelniczej obecny system odstawy i transportu nie uleg-
nie specjalnym zmianom. Dopiero wdro¿ona mechanizacja z uwagi na zdecydowanie wiêk-
sze postêpy i wydajnoœæ bêdzie zwi¹zana z koniecznoœci¹ wprowadzenia zmian – g³ównie
w œrodkach transportu. W zakresie odstawy przodkowej optymalnym rozwi¹zaniem bêd¹
stosowane dotychczas ³adowarki ³y¿kowe wspomagane – w przypadku d³u¿szych odcinków
dróg odstawy – wozami odstawczymi. Na poziomie transportowym nale¿a³oby rozwa¿yæ
zabudowê przenoœnika taœmowego (zespo³u przenoœników), którymi urobek by³by transpor-
towany do komór magazynowych zlokalizowanych w polu 3 pe³ni¹cych funkcjê zbiorni-
ków retencyjnych. Dalszy transport urobku odbywa³by siê w sposób dotychczasowy.

Ten sposób odstawy pozwoli na wykorzystanie mocy wydobywczej zastosowanego
kombajnu bez koniecznoœci czêstych przerw w jego pracy. Z kolei transport szynowy i skip
jako najs³absze ogniwa w systemie musia³yby trwaæ non stop, przynajmniej w okresie naj-
wiêkszego zapotrzebowania na sól. Idea komór magazynowych pozwoli na zapewnienie
ci¹g³oœci wydobycia nawet w okresie, w którym faktycznie front robót by³by znacznie
ograniczony lub nawet wstrzymany. Uk³ad taki jest korzystny, gdy¿ pozwoli³by na prowa-
dzenie szerszym frontem robót udostêpniaj¹co-przygotowawczych bez zak³ócenia iloœci
wydawanej na powierzchnie soli. Niew¹tpliwym mankamentem rozwi¹zania s¹ konieczne,
niebagatelne nak³ady inwestycyjne, które powinny byæ uwzglêdnione w kosztach wydoby-
cia, a w konsekwencji mog¹ rzutowaæ na cenê soli. Zadanie o tyle trudne, i¿ konkurencja
cenowa na krajowym rynku soli jest bardzo du¿a.

Odst¹pienie od tego rozwi¹zania wymusi wykorzystanie istniej¹cej sieci torowisk ko-
lei kopalnianej sukcesywnie wyd³u¿anej w polu 5 wraz z jego postêpem. W tym zakresie
równie¿ przeanalizowano kilka rozwi¹zañ, z których jako optymalne uznano wariant zmo-
dernizowanych punktów za³adowczych przystosowanych do wspó³pracy z wozami odstaw-
czymi i ³adowarkami ³y¿kowymi. Cyklicznoœæ transportu oraz przesuwanie frontu robót
w g³¹b pola 5 wyd³u¿y czas transportu, co bêdzie skutkowa³o czêstymi przerwami w robo-
tach przodkowych, a tak¿e przestojami w pracy skipu.
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PODSUMOWANIE

Przedstawione w artykule zagadnienia to jedynie niektóre problemy, jakie trzeba roz-
wi¹zaæ na etapie projektowania udostêpnienia nowej czêœci z³o¿a i przygotowania jej do
eksploatacji. W kopalniach kilkudziesiêcioletnich – a w przypadku Kopalni Soli K³odawa
mowa o ponad 50-letnim okresie istnienia – których czas produkcyjny powoli dobiega
koñca, mo¿na poruszaæ siê jedynie w istniej¹cej infrastrukturze kopalni, gdy¿ o jakiejkol-
wiek modernizacji, zw³aszcza szybów, nie ma mowy. Próba wdro¿enia nowej technologii
eksploatacji musi byæ wpisana w istniej¹ce warunki ze szczególnym uwzglêdnieniem ra-
chunku ekonomicznego.

Podjêcie eksploatacji w najbardziej odleg³ych partiach z³o¿a bezpoœrednio wp³ywa
m.in. na mo¿liwoœci wentylacyjne. Wyd³u¿enie dróg wentylacyjnych powoduje nie tylko
spadek iloœci dostarczanego do przodków powietrza, ale tak¿e ma wp³yw na jego tempera-
turê. Je¿eli do tego dodaæ niekorzystne od strony wentylacyjnej oddzia³ywanie maszyn
i urz¹dzeñ z napêdem spalinowym, wówczas problemy zwi¹zane z przewietrzaniem staj¹
siê priorytetowe.

Nie bez znaczenia s¹ zagadnienia zwi¹zane z transportem urobku. Nale¿y siê spodzie-
waæ, ¿e w stosunkowo krótkim czasie udostêpniane pole bêdzie jedynym miejscem pozys-
kiwania soli w ca³ej kopalni. Z tego te¿ wzglêdu nale¿y z odpowiednim wyprzedzeniem
zadbaæ o jakoœæ i wydajnoœæ urz¹dzeñ transportowych, by zapewniæ ci¹g³oœæ dzia³ania tego
elementu technologicznego w celu utrzymania rytmicznoœci przy kolejnego ogniwa, jakim
jest ci¹gnienie urobku skipem.

Artyku³ opracowany w ramach pracy statutowej Katedry Górnictwa Podziemnego
AGH 11.11.100.27.
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Summary

This article presents the selected problems connected with designing developments
and mining of field 5 on level 750 in K³odawa Salt Mine. The design of developing basic
level 750 is presented (Fig. 1). Taking into consideration different ventilation variants of
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drilled headings three concepts of mining are presented (Figs 2–4). Special emphasis is put
on a demand for fresh air in different variants and the necessity of using auxiliary equip-
ment, which ensures the inflow of the required amount of fresh air to headings.

Output transport is another problem discussed in this article. Some changes regarding
output transport, which can be introduced, are suggested as well as the problems that can be
encountered in future while trying to maintain the system of output transport used so far.
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