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MO LIWO CI ZABEZPIECZENIA KOMÓR JAKUBOWICE 
W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

1. Lokalizacja i charakterystyka komór Jakubowice

Zespó  komór Jakubowice stanowi kompleks komór, we wschodniej cz ci pola cen-
tralnego kopalni. S  to rozleg e komory z najstarszymi zachowanymi fragmentami eksplo-
atacji wykonywanej r cznie, tj. metod  klinow cienn  i kawernow . Znajduj  si  tu bardzo 
dobrze zachowane drewniane ci gi odwadniaj ce, ciekawe formy krystalizacji wtórnej oraz 
rozmaite rodzaje kasztów i fi larów komorowych. Grupy omawianych komór s  wyeksplo-
atowane w równoleg ych warstwach z o a pok adowego, na ró nych jego wysoko ciach.
W rzucie poziomym komory te nak adaj  si  na siebie, a po czone s  szybikami lub frag-
mentami komór, powsta ymi w wyniku wtórnej eksploatacji w rejonie. W wyniku wyniesie-
nia warstw kopu y Grot Kryszta owych ku górnym partiom górotworu szczególnie cenny 
pok ad soli szybikowej zosta  w tym rejonie rozpoznany i eksploatowany ju  w XVI i XVII 
wieku. Wyrobiska w wi kszo ci s  p askie, rozleg e, dostosowuj c swój kszta t i przebieg do 
parametrów zalegania dwu-metrowej mi szo ci pok adu soli szybikowej.

Nazwa Jakubowice, obejmuj ca obecnie kompleks komór le cych na poziomach od 
II ni szego do IV, pierwotnie dotyczy a wyrobisk znajduj cych si  poni ej III poziomu. Naj-
starsz  w zespole jest komora Wiesenberg (III/243 i III/244), której pocz tek eksploatacji 
przypada na lata 1634–1640. W 1640 roku rozpocz to eksploatacj  komory Piaski Stare 
(III/319, III/321, III/322), natomiast pierwsza wzmianka o komorze Jakubowice (IV/316) 
(dawna komora Chrystian znajduj ca si  poni ej poziomu III) pochodzi z 1693 roku. W tym 
samym czasie prowadzono równie  eksploatacj rodkowej cz ci komory Wiesenberg.

Na szczególn  uwag  zas uguj lady eksploatacji w komorze Wiesenberg. Zachowa y
si  tam mi dzy innymi zawr biony i nieodspojony k ape  czy wybój ze ladami zbitego k ap-
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cia w przodku upadowego chodnika rozcinaj cego. W chodniku prowadz cym z tej komory 
do cz ciowo podsadzonego szybiku Jakubowice widoczne s lady odbiórki w postaci wy-
kutych w ociosach niewielkich krzy ykach. Na po udniowo-zachodnim ociosie tego chodni-
ka wykuta jest te  data „1630”. W rejonie szybiku Jakubowice pozosta y równie  negatywy 
zbitych k apci. lady eksploatacji kawernowej zachowa y si  w cz ci komory Jakubowice 
i w komorze Piaski Stare [2].

Sposoby zabezpiecze  górniczych reprezentuj  g ównie fi lary solne, mury solne i kasz-
ty. Najciekawsze z nich to podci ty fi larek solny w komorze Jakubowice, wolnostoj ce fi lary 
i kaszty pe ne w komorach Jakubowice, Wiesenberg i Piaski Stare oraz mur z p onnego urob-
ku w rejonie szybiku Jakubowice na poziomie III.

Oryginalne kaszty i niepowtarzalna architektura komór tworz  bogate warto ci wi-
dokowe. Interesuj ce s  liczne napisy pozostawione na kasztach, jak np. „...Jadamowski 
1645”, „Stan. Seb. Jakubowski d. 10 marca 1764”, „R 1773 Pod Marcin” czy „Dozorca 
Hage 1808” [7].

Praktycznie zespó  komór Jakubowice rozci ga si  od poziomu I, gdzie tworz  go 
trudno dost pne chodniki i komory zabudowane kasztami, do poziomu IV kopalni, z wie-
lopoziomowymi komorami o ró nym kszta cie. W sk ad zespo u komór, na poziomie I 
wchodzi komora na skrzy owaniu chodnika Boruta i Pod u ni Grzmi ca Ni sza oraz 
chodnik prowadz cy na ni sze poziomy kopalni, a na wielu odcinkach przechodz cy 

Rys. 1. Wyrobiska zespo u komór Jakubowice na poziomie II wy szym
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przez mniejsze komory. Na poziomie IIw (rys. 1.) zespó  komór Jakubowice, id c od po-
udnia, tworz  komory o numerach: N124/1, N124/2 (komora N124/2 zapada wkierunku 

po udniowym do poziomu III, gdzie oznaczona jest numerem III/274), rejon szybika 
Krystian, N125.

Na poziomie III (rys. 2) zespó  komór Jakubowice tworz  komory, o nast puj cych 
numerach: III/273, III/274, III/243 i III/244 — widniej ce na mapach pod nazw  komora 
Wiesenberg. Na mi dzypoziomie, pomi dzy poziomem III, a poziomem IV znajduje si
pojedyncza komora, o numerze IV/316, bezpo rednio przylegaj ca do szybika Jakubo-
wice. Na poziomie IV (rys. 3) komory Jakubowice tworz  wyrobiska w rejonie szybików 

nieci, Smok i Marcin. Wyrobiska zespo u Jakubowice poziomu IV wyeksploatowane 
s  w postaci wielopoziomowego labiryntu i tworz  go komory o numerach: w cz ci 
wy szej: IV/250, IV/330, IV/311, IV/314, IV/309, IV/312, IV/313, w cz ci po red-
niej: IV/322, IV/301, IV/302, IV/308, IV/307, IV/305, IV/303, IV/304, IV/315, IV/318, 
IV/306, (komora Malachów), oraz w cz ci najni szej: IV/317, IV/319, IV/320, IV/321, 
IV/324, IV/326, IV/327.

Rys. 2. Wyrobiska zespo u komór Jakubowice na poziomie III



174

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W rejonie komór Jakubowice warstwy geologiczne uk adaj  si  w struktur
zwan  kopu  Grot Kryszta owych, b d c  antyklinalnym wyniesieniem ska  pod-
o a, na którym spoczywaj  utwory z o a pok adowego, a na nich z o a bry owego. 

Wyrobiska zlokalizowane s  na pó nocnym i pó nocno zachodnim sk onie kopu-
y. Warstwy zapadaj  tu na pó noc i pó nocny zachód pod k tem oko o 20–40o [1]. 

W obr bie Kopu y Grot Kryszta owych wst puj  wszystkie utwory nale cej do 
serii solnej z o a (formacji utworów Wielickich) oraz utwory podsolne zaliczane 
do warstw skawi skich. Nadleg a cz  bry owa z o a wykszta cona jest w postaci 
ska y p onnej — i owców marglistych i zubrów (i owców marglistych z kryszta ami 
halitu). W zubrach solnych wyst puj  bry y soli kamiennej (soli bry owej zielonej 
laminowanej oraz zielonej soli bry owej witra owej). W z o u pok adowym mo na 
wyró ni  pok ady soli zielonych, soli szybikowej oraz sole spizowe oddzielone od 
soli szybikowej warstw  przerostów mu owcowych, i owcowych, w tym i owców an-
hydrytowych. Przerosty, liczne fa dy i zaburzenia tektoniczne maj  du e znaczenie 
dla technicznego stanu zespo u komór.

Wyciek WIII–23, o wydajno ci ok. 0,3 l/min, stanowi cy pe no nasycon  solan-
k  rejestrowany jest w szybiku nieci na III poziomie kopalni.

Rys. 3. Wyrobiska zespo u komór Jakubowice na poziomie IV
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3. Stan techniczny komór

Prowadz c obserwacj  stanu technicznego komór wydzielono trzy grupy (tabela 2):
Dobry stan techniczny oznacza brak lub pojedyncze sp kania stropu i fi larów oraz brak —
obwa ów. 
Przeci tny stan techniczny oznacza lokalne obwa y o niewielkim zasi gu, wyst powa-—
nie sp ka  stropu i fi larów, cz ciowo zniszczone mury solne, zaci ni te kaszty.
Z y stan technicznym oznacza wyst powanie obwa ów o du ym zasi gu i zawa owisk,—
mocno sp kanego stropu, rozgniecionych fi larów, kasztów i murów solnych.
Najistotniejszym czynnikiem decyduj cym o stanie technicznym komór jest budowa 

geologiczna otoczenia komory. Na kontakcie soli szybikowej i ska  p onnych dochodzi bo-
wiem do rozwarstwiania si  i odspajania, cz sto cienkich, pozostawionych w stropie komór 
warstw soli szybikowej. Efektem tego s  liczne, lokalne obwa y stropu komór. Bardzo istot-
nym, ze wzgl du na stateczno  komór, jest jednak fakt, i  ponad przerostami ska  p onnych
znajduje si  kompleks soli spizowych o znacznej wytrzyma o ci, który stabilizuje dalszy 
rozwój lokalnych obwa ów o niewielkim pionowym zasi gu.

Wyst puj ce na I poziomie komory s  prawie ca kowicie podbudowane kasztami lub 
podsadzone, co stanowi pe ne zabezpieczenie przed mo liwo ci  powstawania zapadlisk 
dopowierzchniowych lub obwa ów. Tylko fragmenty chodnika prowadz cego na ni sze po-
ziomy kopalni s  w dobrym stanie technicznym, jednak mo liwa jest jego przebudowa. Stan 
chodnika bezpo rednio zale y od lokalnych warunków górniczo-geologicznych.

Komory N124/1 i N124/2 poziomu II wy szego s  ze sob  po czone i si gaj  do pozio-
mu III gdzie oznaczone s , jako III/274 oraz III/273. Komora N124/1 wykonana jest w z o u
pok adowym soli szybikowej, a w stropie wyst puj  sole spizowe o znacznej wytrzyma o ci,
stanowi ce mocny i nie zagro ony obwa ami strop. Obecna, niewielka wysoko  komory 
jest efektem znacznej konwergencji. Kaszty wyst puj ce w tej komorze s  w dobrym stanie 
i s abo obci one. Szczególnie kaszt wyst puj cy przy wyj ciu z komory jest praktycznie 
nieobci ony. Brak pe nego obci enia kasztów mo na t umaczy  w sposób podobny do 
sytuacji podsadzanych komór, kiedy pomi dzy piaskiem, a stropem pozostaje wolna prze-
strze , na której w wyniku konwergencji osiada strop komory Podobnie w przypadku kasz-
tów mo na przypuszcza , e pierwotnie nie zosta y zabudowane do samego stropu komory. 
Wchodz c do komory N124/2 obserwuje si  unikalny uk ad wyrobisk, tworz cych du ych
rozmiarów, rozleg  komor  w górnej cz ci wysok , a w dolnej cz ci nisk  i zaw aj c
si , z pozostawion  mi dzy tymi cz ciami pó k  soln . Uk ad ten wynika z selektywnej 
eksploatacji soli szybikowych. Pó ka solna, cz ciowo sp kana i ci ta wymaga podbudowy 
kasztem. Pozostawiony w górnej cz ci komory niewielki fi lar, w wyniku konwergencji zo-
sta  ju ci ty i nie pe ni istotnej roli w podparciu stropu. Wyrobiska te s  w dobrym stanie 
technicznym, bez odspoje  skorupy solnej w stropie i sp ka  w ociosach. W rejonie wej cia
do komory N125 i szybika Krystian wyst puj  natomiast liczne odspojenia i sp kania stropu 
wynikaj ce z wyst powania w stropie sole szybikowych, wraz z przerostami ska  p onnych.
Konwergencja wyrobisk powoduj ca powolne obci anie kasztów i podsadzki spowodowa a
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dobre podparcie stropu komór tego poziomu. Wyst puj ca w pó nocno wschodniej cz ci
rejonu nieregularna komora N125 posiada znaczne rozmiary (ok. 160×75 m), ale jest prawie 
niedost pna. W wyniku silnej konwergencji strop komory zdecydowanie si  obni y  zaci-
skaj c wyrobisko.

Komory III/274, III/273 znajduj  si  na III poziomie, w po udniowej cz ci zespo u ko-
mór Jakubowice. Stan komory III/274 jest dobry, podobnie jak górna cz  komory III/273, 
natomiast dolna cz  III/273 wymaga zabezpieczenia. Komory wyst puj ce w pó nocnej
cz ci tzn.: III/244 i III/243 z uwagi na lokalne przewarstwienia w stropie s  w przeci tnym
stanie technicznym. Wyst puj ce tu lokalne obwa y nie maj  du ego zasi gu i nie zagra aj
stateczno ci ca ych komór ze wzgl du na wyst puj ce w stropie sole spizowe. We wszyst-
kich, czterech komorach lokalnie wyst puj  sp kania stropu, przy kraw dziach kasztów i fi -
larów, które tak e nie maja wi kszego wp ywu na stateczno  tych komór. W gorszym stanie 
technicznym s  chodniki doj ciowe, które wymagaj  ca kowitej przebudowy.

W komorze IV/316 zlokalizowanej pomi dzy poziomami III i IV, granicz cej z szybi-
kiem Jakubowice, poza p kni ciem sp gu w po udniowym naro u komory nie wyst puj
inne negatywne zjawiska.

W rejonie szybika nieci mo na obserwowa  lokalne, niewielkiego zasi gu obwa y
stropu na przewarstwieniach i owców i soli w óknistych. W ko cowej cz ci chodnika pro-
wadz cego do komory IV/313 wyst puje „wspó czesny” obwa , który wymaga zabezpiecze-
nia, natomiast komora IV/313 nie wymaga dodatkowych zabezpiecze .

W stropie komory IV/314 wida  odspajanie si  od stropu du ego bloku solnego. Poza 
przej ciem z komory IV/309 do komory IV/311 brak jest obwa ów. Mocno obci one na skutek 
konwergencji mury solne i kaszty s  w dobrym stanie. W kolejnej komorze — IV/311, wschod-
nia cz  jest w dobrym stanie technicznym, z pojedynczym p kni ciem stropu, natomiast 
pó nocny ocios pomimo podparcia kasztami i murem solnym obj ty jest rozleg ym obwa em 
si gaj cym do chodnika wychodz cego z komory IV/309. Niedu a komora IV/312 zachowana 
jest w bardzo dobrym stanie technicznym, natomiast w niewielkiej komorze poprzedzaj cej 
komor  IV/312 nast pi o odspojenie i obwa  grubego bloku soli szybikowych odspojonego 
cz ciowo w warstwie soli a cz ciowo na przewarstwieniu i owców anhydrytowych.

Komora IV/322 jest niewielk  komor  z dobrze zachowanym stropem, jednak ze wzgl -
du na le ce poni ej inne komory zespo u Jakubowice i rozszczelniony sp g komory, jej stan 
techniczny nale y okre li  jako z y. Przej cie z komory IV/322 do komory IV/308 przebiega 
przez sp kane pó ki solne i odspojone ociosy soli szybikowych, w otoczeniu szybika Marcin. 
Rejon ten jest w bardzo z ym stanie technicznym. Ociosy, pó ka solna i lokalnie strop komo-
ry IV/308 s  sp kane z odspojonymi blokami solnymi. Przy po udniowym ociosie znajduje 
si  wej cie do ni ej po o onej, niedost pnej i zawa owej komory IV/301. Komora ta, bez-
po rednio oddzia uje na pó nocno zachodni ocios komory IV/309 le cej wy ej. rodkowa
cz  komory IV/308 jest w przeci tnym stanie technicznym. Na jej ociosach (szczególnie 
po udniowym) wyst puj  nieliczne sp kania, natomiast strop jest dobrze zachowany. W za-
chodniej cz ci komory zachowa  si  mur solny, datowany na 1750 rok, podpieraj cy strop. 
Mur ten pozwoli  na zachowanie tej cz ci komory w dobrym stanie technicznym.
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Gorzej zachowane jest bezpo rednie otoczenie szybika Smok, z lokalnym obwa em
stropu i niewielkim wyciekiem solanki. Najwi ksz  komor  w tym rejonie jest nieregularna 
komora IV/307, której zachodni ocios jest w z ym stanie technicznym. Pozostawienie w stro-
pie zbyt cienkiej warstwy soli spowodowa o opadni cie na lokalnych przewarstwieniach 
warstwy soli szybikowej. Obwa  spowodowa  tak e ods oni cie grubej warstwy i owców
anhydrytowych. Komor  t  nale y zaliczy  do komór w z ym stanie technicznym.

Komora IV/305 wydr ona w solach szybikowych stanowi przed u enie komory 
IV/307. Przy wej ciu do komory znajduje si  du y, mocno obci ony kaszt. Mimo 
kasztu, wokó  którego nast pi y obwa y komora jest w z ym stanie technicznym. Stan 
ociosów wskazuje na znaczn  konwergencj  komory. Podobnie na bardzo du  kon-
wergencj , wskazuje stan komór IV/304 i IV/306, które na skutek zaci ni cia chodni-
ka cz cego te komory s  praktycznie niedost pne. Ociosy w rejonie tych komór s
równie  w z ym stanie. Komor  IV/304 jest praktycznie zaci ni ta i zniszczona. Stan 
techniczny tych komór jest z y. Stan wyrobisk w tym rejonie jest efektem wzmo onego 
ci nienia górotworu.

Najni ej po o one komory poziomu IV: IV/317, IV/319, IV/320, IV/321, IV/324, 
IV/327, IV/303 znajduj  si  praktycznie w stanie zawa owym. Pozostawione pojedyncze 
fi lary, a tak e ociosy s  mocno sp kane. Obudowa drewniana jest w bardzo z ym stanie. 
Warstwa soli szybikowych wraz z przerostami w wielu miejscach tworzy rozleg e obwa y
stropu. Najgorzej jednak prezentuj  si  stropy tych wyrobisk. Bior  po uwag  mo liwo
zachowania komór wy szych poziomów oraz stan techniczny komór po o onych najni ej, na 
IV poziomie jedynym rozwi zaniem jest podsadzenie tego zespo u komór.

4. Analiza geomechaniczna

Podstawowymi parametrami s u cymi do okre lenia zachowania si  górotworu w oto-
czeniu wyrobisk s  warto ci opisuj ce w asno ci wytrzyma o ciowe i odkszta ceniowe ska ,
okre lane na drodze bada  laboratoryjnych. Jednak górotwór w rejonie zespo ów komór Ja-
kubowice, jak i ca e z o e wielickie, charakteryzuje si  znaczn  ró norodno ci  form mine-
ralnych. Na podstawie dost pnych dokumentacji [3, 5, 6, 8, 9, 12, 18], mo na stwierdzi , e
próby ska  wykazuj  znaczne zró nicowanie parametrów odkszta ceniowo-wytrzyma o cio-
wych. Na podstawie wyników dotychczasowych bada  mo na jedynie okre li  przedzia y
zmienno ci poszczególnych parametrów wytrzyma o ciowych:

wytrzyma o  na jednoosiowe ciskanie: sól spizowa 23,5–53,0 MPa —
 zuber 6,0–36,0 MPa
wytrzyma o  na rozci ganie: sól spizowa 0,9–11,9 MPa—
 zuber 0,4–2,7 MPa
kohezja: sól spizowa 3,3–11,3 MPa—
 zuber 1,7–7,4 MPa
k t tarcia wewn trznego: sól spizowa 9,6–71,0— o

 zuber 30,0–75,0o
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Parametry odkszta ceniowe podobnie jak i warto ci charakteryzuj ce w a ciwo ci re-
ologiczne, w materia ach ród owych przedstawiane s  rzadziej, a do oblicze  przyjmowane 
s  nast puj ce wspó czynniki:

dla soli spizowej:— E = 1820 MPa, wspó czynnik Poissona v = 0,4 [10],
E = 1000 MPa i v = 0,48 [11],

dla zubrów:— E = 800 MPa i v = 0,48 [11].
Przyjmowane warto ci wspó czynnika lepko ci soli spizowej to:
h = 4,92·1017 Pa·s [11],
h = 5,29·1017 Pa·s [10], 
oraz:
h = 0,876–1,006·1016 Pa·s z prób jednoosiowego pe zania przy napr eniu 7,2 MPa,
h = 0,799–1,175·1016 Pa·s przy napr eniu 12 MPa [18].
Tak e w innych pracach [10], do reologicznego modelu Poyntinga–Thomsona, wyko-

rzystano u rednione wyniki. Warto ci te nie daj  jednoznacznych informacji o w asno ciach
górotworu, zw aszcza o jego reologicznych cechach odkszta ceniowych, a tak e podstaw do 
wnioskowania o jego aktualnym stanie, zw aszcza w strefach z deformacjami nieci g ymi.

Odmienne podej cie do sposobu okre lania w a ciwo ci górotworu, zastosowano 
w pracach Tajdusia i in. [14, 15], gdzie do numerycznej oceny aktualnego stanu górotworu 
wykorzystano reologiczne parametry odkszta ceniowe soli, okre lone na drodze analizy od-
wrotnej. Do tego celu zosta y wykorzystane pomiary rzeczywistych przemieszcze  stropu 
komory Warszawa, wykonywane okresowo w latach 1994–2008 oraz reologiczny model ca -
kowy, wynikaj cy z teorii dziedziczno ci, z j drem pe zania typu Abela:

gdzie:
E — wspó czynnik spr ysto ci, MPa,
v — wspó czynnik Poissona,

a i d — parametry reologiczne modelu górotworu solnego okre lonymi na drodze ana-
lizy odwrotnej,

 L(t– ) — pewna funkcja malej ca wzgl dem czasu (t– ), tzw. j dro pe zania.

Wynikiem tego jest zast pienie spr ystych parametrów odkszta ceniowych operatora-
mi czasowymi w postaci:

których parametry pokazano w tabeli 1.
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Na podstawie przeprowadzonych oblicze  autorzy podaj  nast puj ce warto ci opera-
torów wspó czynników odkszta calno ci:

dla soli spizowej — E(t) = 2570 MPa,
dla zubra — E(t) = 850 MPa.
Z uwagi na zbyt ma  liczb  danych pomiarowych, podobnej analizy nie przeprowadzo-

no dla obliczenia pocz tkowych warto ci operatorów v(t), poniewa  w omawianym rejonie 
nie prowadzono pomiarów przemieszcze  poziomych. Autorzy analizy geomechanicznej [16] 
nie interpretuj  parametrów E0 jako modu ów spr ysto ci ska y. Warto ci tych parametrów 
wynikaj  jedynie z bezpo redniej aproksymacji funkcji konwergencji konturów wyrobiska, 
a wi c uto samiaj  czas rozpocz cia pomiarów konwergencji z czasem wykonania wyrobi-
ska. Stwierdzaj  te , e na podstawie ogólnej znajomo ci zachowania si  ska  solnych udzia
przemieszcze  natychmiastowych w odkszta ceniach ca kowitych jest znikomy.

Przedstawiona analiza dotychczasowych wyników bada  wskazuje na olbrzymi rozrzut war-
to ci wszystkich parametrów charakteryzuj cych wielicki górotwór solny. W rejonie zespo u ko-
mór Jakubowice przeprowadzono badania w asno ci wytrzyma o ciowych i odkszta ceniowych 
ska  [16], które pozwoli y na wykonanie analizy geomechanicznej tego rejonu kopalni. Analiza 
geomechaniczna rejonu potwierdzi a analiz  stanu technicznego wyrobisk oraz wskaza a na naj-
wa niejsze dzia ania jakie powinny zosta  podj te zachowania cz ci wyrobisk i zabezpieczenia tej 
cz ci kopalni przed dalsz  degradacj . Na postawie oblicze  numerycznych, nie stwierdzono bez-
po redniego zagro enia dla powierzchni terenu. Wykazano natomiast, e komory: IV/309, IV/315, 
IV/303, IV/302, IV/319, IV/317, IV/320, znajduj ce si  po zachodniej stronie poprzeczni Marcin 
stanowi  zagro enie dla wyrobisk otaczaj cych. Podsadzenie komór wymienionych w tabeli 2 nie 
powinno doprowadzi  do istotnej zmiany w stanie napr enia w górotworze. Rysunek 4 przedstawia 
wzajemne po o enie komór na poszczególnych poziomach wraz z zakresem prac podsadzkowych.

TABELA 1
Parametry ca kowych modeli reologicznych soli spizowej i zubrów 
w rejonie komór Warszawa i Budryk

Rodzaj ska y E0 [GPa] d [doba–a] a

sól spizowa 14,971 0,650·10–4 –0,32837
zuber 10,784 0,915·10–4 –0,41456

Rys. 4. Schemat przestrzenny rejonu komór Jakubowice [17]
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TABELA 2
Wykaz analizowanych komór zespo u Jakubowice wraz z ich planowanym zabezpieczeniem

Numer komory Stan komory Rodzaj planowanych zabezpiecze Nazwa (wg map archiwalnych)
Poziom II wy szy

N124/1 Dobry Brak
Komory JakubowiceN124/2 Dobry Brak

N125 Przeci tny Obudowa górnicza
Poziom III

IV/316 Dobry Brak
III/243 Przeci tny Obudowa górnicza

Komory Wiesenberg
III/244 Przeci tny- Obudowa górnicza
III/274 Dobry Brak

Komory Jakubowice
III/273 Przeci tny Obudowa górnicza

Poziom IV
IV/250 — Podsadzenie

Komory El bieta

IV/330 — Podsadzenie
IV/311 Przeci tny Obudowa górnicza
IV/313 Dobry/Przeci tny Obudowa górnicza
IV/326 Z y Podsadzenie
IV/327 Z y Podsadzenie
IV/324 Z y Komora zabytkowa, podsadzenie
IV/320 Z y Komora zabytkowa, podsadzenie
IV/317 Z y Komora zabytkowa, podsadzenie
IV/319 Z y Komora zabytkowa, podsadzenie

Komora PiaskiIV/321 Z y Komora zabytkowa, podsadzenie
IV/322 Z y Komora zabytkowa, podsadzenie
IV/307 Z y Komora zabytkowa, podsadzenie

Komory Jakubowice

IV/308 Z y/Przeci tny Obudowa górnicza
IV/301 Z y Podsadzenie
IV/302 Z y Podsadzenie
IV/303 Z y Podsadzenie
IV/315 — Podsadzenie
IV/318 — Podsadzenie
IV/305 Z y Komora zabytkowa, podsadzenie
IV/304 Z y Podsadzenie

Komora Ma achów
IV/306 Z y Podsadzenie
IV/309 Przeci tny Obudowa górnicza
IV/312 Dobry Obudowa górnicza
IV/314 Przeci tny Obudowa górnicza
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5. Planowane prace zabezpieczaj ce

Analizuj c wyniki przeprowadzonych bada  i analiz mo na stwierdzi , e komory 
wchodz ce w sk ad zespo u Jakubowice nie stwarzaj  bezpo redniego zagro enia dla po-
wierzchni terenu w postaci deformacji nieci g ych. Komory znajduj ce si  na górnych po-
ziomach Kopalni (IIw i III) znajduj  si  w dobrym b d  przeci tnym stanie technicznym 
i po zastosowaniu w wybranych wyrobiskach odpowiedniej obudowy górniczej w postaci 
kasztów, innych typów obudowy podporowej lub kotwienia, powinny by  one stateczne. 
W znacznie gorszym stanie znajduje si  cz  komór zlokalizowanych na poziomie IV. Po-
zostawienie komór w z ym (zawa owym) stanie mo e wywo a  niekontrolowany proces 
zniszczenia, co w konsekwencji doprowadzi  mo e do utraty stateczno ci komór zlokalizo-
wanych na wy szych poziomach. W efekcie tych zjawisk mog oby doj  do powstania za-
padlisk na powierzchni teren. Dlatego te  istnieje konieczno  podsadzenia cz ci wyrobisk 
na poziomie IV. Oczywistym jest, e oprócz deformacji nieci g ych powierzchnia terenu 
poddana jest procesom deformacji ci g ych, które zwi zane s  z procesami reologicznymi 
zachodz cymi w górotworze. Jednak e aktualna intensywno  deformacji ci g ych jest nie-
wielka i wykazuje nawet tendencj  spadkow . Równie  prognozy deformacji nie wskazuj
na mo liwo  znacznej intensyfi kacji deformacji [13]. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie 
uj tych w analizie komór wraz z planowanymi sposobami ich zabezpieczenia.

Zespó  komór Jakubowice stanowi istotn  grup  wschodniej cz ci pola centralnego ko-
palni. Przeprowadzona analiza stanu technicznego oparta na obserwacjach stanu wyrobisk 
znalaz a potwierdzenie w numerycznej analizie geomechanicznej. Z obu tych analiz wynika, 
e najistotniejsze znaczenie dla stanu zachowania komór poeksploatacyjnych ma budowa geo-

logiczna otoczenia komór (w szczególno ci przewarstwienia ska  p onych wyst puj ce w stro-
pie komór i w ociosach), a tak e intensywno  procesu konwergencji wyrobisk. Likwidacja 
poprzez podsadzenie najni ej le cych wyrobisk w z ym stanie technicznym i zabezpieczenie 
cennych historycznie wy ej le cych komór uchroni ten rejon kopalni przed dalsz  degrada-
cj . Istotnym efektem przeprowadzonych analiz jest tak e wykazanie braku bezpo redniego
zagro enia, pochodz cego od rozpatrywanego zespo u komór, dla powierzchni terenu. 
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