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WYDAJNOŒÆ WYCIEKÓW WVI-32, WVII-16 I WVI-6
JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

BADANEGO REJONU Z£O¯A SOLI WIELICZKA

1. WSTÊP

Wycieki WVI-32, WVII-16 i WVI-6 zlokalizowane s¹ w rejonie pó³nocnej granicy
z³o¿a soli Wieliczka. Pojawienie siê ich mia³o zwi¹zek z pracami górniczymi prowadzony-
mi w tym rejonie, a dok³adnie z eksploatacj¹ soli metod¹ „na mokro” metod¹ ³ugownicz¹.
Nazwy wycieków zwi¹zane s¹ z poziomami wystêpowania. Wyciek WVI-32 obejmuje je-
den dop³yw w komorze Z-32, WVII-26 jeden dop³yw w komorze Fornalska natomiast
WVI-6 dwa dop³ywy: jeden z komory Z-28 i Z-25. Wycieki WVI-32, WVII-16 i WVI-6 s¹
niezwykle wa¿nym zjawiskiem hydrogeologicznym, poniewa¿ stanowi¹ ok. 57% ca³kowi-
tego dop³ywu do kopalni. Wraz z wyciekiem WIV-27 (w poprzeczni Mina) stanowi¹ ok.
88% ca³kowitego dop³ywu do kopalni [2]. Wszystkie s¹ wodami nienasyconymi wzglêdem
halitu (o zawartoœci NaCl poni¿ej 300 g/l).

2. HISTORIA DOP£YWÓW

Wyciek WVI-32, w komorze Z-32, ujawni³ siê w roku 1966. Najprawdopodobniej na
skutek dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany przekroju komory z trójk¹tnego na trapezowy
(³ugowanie natryskami), w sp¹gowej jej czêœci dosz³o do ods³oniêcia warstw chodenickich.
Przy mokrym sposobie eksploatacji wyciek w pocz¹tkowym stadium by³ niezauwa¿alny.
W pozostawionej bez podsadzenia komorze na skutek oddzia³ywania wilgoci dosz³o do
obni¿enia parametrów wytrzyma³oœciowych i ujawni³y siê procesy destrukcji. Orientacyjna
pocz¹tkowa wydajnoœæ dop³ywu wynosi³a 14 l/min przy zawartoœci NaCl ok. 240 g/l.
W okresie 1973–78 by³o to 1,7÷1,8 l/min. W 1979 roku wydajnoœæ wzros³a do 2,5 l/min
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przy zawartoœci NaCl 135÷160 g/l. W 1985 wydajnoœæ wzros³a do 65 l/min, a nastêpnie
zmala³a do 42 l/min przy nasyceniu 117÷135 g/l NaCl. Po nieudanych próbach ujêcia wy-
cieku w obrêbie komory, wierconym otworem wiertniczym itp., wyp³yw zosta³ ujêty poza
z³o¿em, specjalnie w tym celu wydr¹¿on¹ pochylni¹ odwadniaj¹c¹ o wodoszczelnej obudo-
wie tubingowej, skierowan¹ najkrótsz¹ drog¹ z poziomu VI do wycieku. W czole pochylni
wykonano 5 przedwiertów. Ca³y wyp³yw przejêty zosta³ przez otwór przy zachodnim
ociosie. Obecnie wyciek zosta³ ujêty rur¹, o d³ugoœci 0,5 m i œrednicy 100 mm, wprowadzo-
n¹ w szczelinê z wyp³ywem i osadzon¹ w betonie. Czo³o przodka pochylni powy¿ej ujêcia
jest zabezpieczone bentonitami osadzonymi miêdzy dwuteownikami.

Wyciek WVII-16 pojawi³ siê w roku 1972. Zespó³ komór Fornalska zosta³ wyeksplo-
atowany metod¹ na sucho w latach 40. XX wieku. Prawdopodobnie ju¿ w czasie eksploa-
tacji nast¹pi³y problemy zwi¹zane z dop³ywem wód granicznych. Po zakoñczeniu eksploa-
tacji zespó³ komór przeznaczono na zbiorniki solanki, ³¹cz¹c je podpoziomowo chodnikiem
umo¿liwiaj¹cym utrzymanie jednakowego poziomu solanki. Przez pewien czas komory
by³y równie¿ wykorzystane jako zbiorniki dosalaj¹ce. Wskutek tych dzia³añ filary komór
zosta³y roz³ugowane, tworz¹c rozleg³y zbiornik o d³ugoœci ok. 160 m i szerokoœci 30÷50 m.
Istnienie wycieku zosta³o stwierdzono 17.12.1972 roku. Zauwa¿ono wówczas podniesienie
siê lustra wody w komorze, a w nocy z 17 na 18 solanka zaczê³a przep³ywaæ poprzeczni¹
Layer do szybu Koœciuszki. W dniu 20.12.1973 w œrodkowej partii komory, przy jej
pó³nocnym ociosie stwierdzono nurt nap³ywaj¹cej cieczy, w której zawartoœæ NaCl wy-
nosi³a ok. 60 g/l. W celu wzmocnienia strefy czo³a i sp¹gu komory wybudowano tamê pod-
porow¹. W œrodkowej czêœci tamy wykonano chodnik 1,5 � 2,0 m i d³ugoœci 10 m, prowa-
dz¹cy do wycieku. Próby zatamowania wycieku nie powiod³y siê i ostatecznie wykonano
trwa³e ujêcie wycieku w chodniku.

Wyciek WVI-6 tworz¹ wycieki z komór ³ugowniczych Z-26 i Z-28. Komory Z-26
i Z-28 zosta³y zlokalizowane w strefie granicznej z³o¿a bez zachowania 25-metrowego fila-
ra ochronnego. Wyeksploatowane komory pozostawiono bez podsadzenia, co bior¹c pod
uwagê znaczn¹ powierzchniê stropów, doprowadzi³o do uruchomienia procesów zawa³o-
wych i w rezultacie powsta³y po³¹czenia hydrauliczne pomiêdzy s¹siaduj¹cymi komorami.
W dniach 7 i 9 grudnia 1981 roku, kiedy w³aœnie rozpoczêto prace podsadzkowe, stwier-
dzono wycieki solanki z rur odp³ywowych komór. Przerwano podsadzenie i rozpoczêto opró¿-
nianie komór z solanki stagnuj¹cej w zawa³ach oraz obserwacjê wycieku. W kwietniu 1982
roku wznowiono podsadzanie, uznaj¹c, ¿e solanka pochodzi z zamkniêtego obiegu podsadz-
kowego. Istnienie wycieków zosta³o potwierdzone w paŸdzierniku 1985 roku, kiedy to po
zakoñczeniu podsadzania, stwierdzono wyp³yw solanki z rury odp³ywowej komory Z-28.
Wycieki zosta³y prowizorycznie ujête. Obecnie wyciek z komory Z-26 wraz z dop³ywem
z komory Z-24 rejestrowane s¹ jako WVI-5, natomiast wyciek z komory Z-28 wraz z wy-
ciekiem z komory Z-25 jako WVI-6 [1]. Od paŸdziernika 2005 roku, kiedy to wykonano
odwiert 2H/VI/05, dop³yw z tego otworu zalicza siê te¿ do wycieku WVI-6.

3. WYDAJNOŒÆ DOP£YWÓW

Interpretacjê zmian wydajnoœci wycieków przeprowadzono metod¹ graficzn¹ i statys-
tyczn¹ [5]. Zale¿noœci badano, obliczaj¹c macierze korelacji i wartoœci istotne statystycznie
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(te, dla których poziom istotnoœci p by³ mniejszy ni¿ 0,05) by³y weryfikowane na podstawie
przebiegów wykresów.

Zmiennoœæ wydajnoœci wycieków zosta³a przedstawiona na rysunkach 1–3. Na wykre-
sach zamieszczono te¿ informacje o istotnych statystycznie wspó³czynnikach korelacji (R).

Z przebiegu wykresów mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wydajnoœæ najwiêkszego dop³ywu (WVII-16)
zmniejszy³a siê i ustabilizowa³a w stosunku do okresu pocz¹tkowego (rys. 1). Dop³yw Z-25
jest odwrotnie proporcjonalny do Z-28 (rys. 2).

Badane wycieki pod wzglêdem zmiennoœci wydajnoœci dop³ywów mo¿na okreœliæ jako:
– malej¹ce ekspotencjalnie, co mo¿e wskazywaæ na opró¿nianie siê ograniczonego

zbiornika zasilaj¹cego dany dop³yw (WVII-16);

rosn¹ce dynamicznie, œwiadcz¹ce o dop³ywie ze strefy aktywnego zasilania (WVI-32);
– bez regularnej zmiennoœci (WVI-6).
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Rys. 1. Wydajnoœæ badanych wycieków w latach 1969–2006
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Rys. 2. Wydajnoœæ wycieku WVI-6 w latach 1969–2006

Rys. 3. Zmiennoœæ wydajnoœci omawianych wycieków



Na rysunku 3 przedstawiono probabilistyczne wykresy zmiennoœci dop³ywów dla ba-
danych wycieków.

Obraz zmiennoœci dop³ywów na wykresie czêstoœci skumulowanej przedstawia wiêk-
sz¹ zmiennoœæ wycieków o mniejszej wydajnoœci. Badano zmiennoœæ dop³ywów, stosuj¹c
kryterium Mailleta przyjête dla Ÿróde³ [3]. Na podstawie wartoœci wskaŸnika zmiennoœci

wieloletniej R =
Q

Q
max

min

mo¿na okreœliæ wyciek WVI-32 jako ma³o zmienny, 2H/VI/05 jako

zmienny, a WVII-16, Z-25 i Z-28 jako bardzo zmienne.

4. WNIOSKI

Zmiennoœæ wydajnoœci wycieków mo¿e byæ wynikiem skomplikowanego re¿imu hy-
drogeologicznego w rejonie pó³nocnej granicy z³o¿a.

Przebieg wydajnoœci omawianych wycieków od pocz¹tku ich zaistnienia w kopalni
œwiadczy o ci¹g³ym zasilaniu dop³ywów z aktywnej strefy wymiany.

Dop³yw WVI-32 wykazuje mniejsz¹ zmiennoœæ w stosunku do pozosta³ych omawia-
nych wycieków, ale charakter zmian, dop³yw rosn¹cy ekspotencjalnie œwiadczy o istotnym
zagro¿eniu wodnym w tym rejonie.
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