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1.

WPROWADZENIE

Programy komputerowe PHREEQE i PHRQPITZ s¹ wykorzystywane do tworzenia
modeli procesów hydrogeochemicznych. Programy te na podstawie analizy fizykochemicznej, uwzglêdniaj¹c prawa chemii i termodynamiki umo¿liwiaj¹ ocenê stanu równowagi
sk³adu chemicznego wód podziemnych. Przeprowadzone w ramach programów dzia³ania
opisuj¹ oddzia³ywanie w wielosk³adnikowym uk³adzie woda  faza sta³a  faza gazowa
i pozwalaj¹ obliczaæ formy migracyjne sk³adników roztworu wodnego (specjacje) oraz
wskanik nasycenia roztworu wzglêdem okrelonych faz mineralnych [1, 3]. Czêciej wykorzystywany jest program PHREEQE [5]. W programie PHREEQE obliczenia wspó³czynników aktywnoci jonów oparte s¹ na elektrostatycznej teorii Debye Huckela, która
odnosi siê do wód o niskiej sile jonowej do I = 0,7 (tak¹ wartoæ osi¹ga roztwór bêd¹cy
odpowiednikiem redniego sk³adu wody morskiej). Program PHRQPITZ [6] wykorzystuj¹cy równania Pitzera wyprowadzone na podstawie badañ stanu nasycenia w wodach o wysokiej sile jonowej [2] jest stosowany do wód o wysokich stê¿eniach. Program jest stosowany
do modelowania reakcji zachodz¹cych zarówno podczas naturalnych procesów, jak
i sztucznych zabiegów z udzia³em wód o podwy¿szonej sile jonowej. Wed³ug [7] modelowania równowag fazowych wykonywane za pomoc¹ programu PHRQPITZ s¹ generalnie
zgodne z danymi dowiadczalnymi
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wad¹ programu PHRQPITZ jest ograniczona iloæ informacji,
na których bazuj¹ obliczenia. Wprowadzany zbiór danych obejmuj¹cy oznaczenia: Na, K,
Mg, Ca, H, Cl, SO4, OH, HCO3, CO3, CO2, H2O, mo¿e byæ jeszcze rozszerzony o Fe, Mn,
Sr, Ba, Li, Br. Program nie uwzglêdnia procesów redukcyjnych i dlatego wszystkie oblicze* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ w³asnych Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu nr 10.10.190.343
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nia wykonywane s¹ przy sta³ej wartoci potencja³u utleniaj¹co-redukcyjnego Eh takiej, która po przeliczeniu na wartoæ pe wynosi 4,0. Wskanik pe = lg(e) jest ujemnym logarytmem zawartoci wolnych elektronów (w roztworze nie ma wolnych elektronów). Takie
przeliczenie u³atwia jednak obliczenia geochemiczne. Tych ograniczeñ natomiast nie ma
program PHREEQE, jednak  jak wspomniano wczeniej nie mo¿na go stosowaæ do wód
bardziej s³onych ni¿ morskie.
2.

STAN RÓWNOWAGI WODASKA£A
WED£UG MODELOWANIA HYDROGEOCHEMICZNEGO

Stany równowagi fazowej by³y okrelane dla 42 prób wód (w wiêkszoci solanek)
z Kopalni Soli Wieliczka z wykorzystaniem oby programów. Celem badañ by³o okrelenie, czy obecne w z³o¿u wody s¹ w stanie rozpuszczaæ minera³y ewaporatowe (g³ównie
halit), a przez to stanowi¹ zagro¿enie dla kopalni. Wykonano szczegó³owe analizy fizykochemiczne opróbowanych wycieków, wybranych sporód 195 wycieków (stan na koniec
grudnia 2007) [8]. Wody obecne w z³o¿u (w wiêkszoci solanki) mo¿na z uwagi na ich
pochodzenie podzieliæ na cztery grupy: dop³ywaj¹ce z pó³nocnej granicy z³o¿a (z warstw
chodenickich), ze sp¹gu z³o¿a (z warstw skawiñskich) dop³ywaj¹ce z nadk³adu oraz kr¹¿¹ce po z³o¿u wody nie zawsze sprecyzowanego pochodzenia, które mog¹ byæ przeciekami
z poziomów wy¿szych. Wród opróbowanych wycieków 16 wód by³y to dop³ywy z warstw
chodenickich, 9  z warstw skawiñskich, 7  z czwartorzêdowego nadk³adu i 9  kr¹¿¹ce po
z³o¿u solanki.
Bior¹c pod uwagê ograniczenia stosowania modeli termodynamicznych, przeprowadzono obliczenia w dwu wersjach: dla wycieków o niskiej sile jonowej za pomoc¹ programu PHREEQE i dla wycieków o wysokiej sile jonowej za pomoc¹ programu PHRQPITZ.
Wród opróbowanych wycieków by³y te¿ wody o niskiej sile jonowej (I), dla których zastosowanie programu PHREEQE by³o wiêc jak najbardziej w³aciwe.
Stany równowagi fazowej by³y okrelane dla wszystkich 42 prób z wykorzystaniem
obu programów. Uwzglêdniono minera³y, które mog¹ wystêpowaæ w z³o¿u soli, i te, których indeksy nasycenia wskazywa³y na stan równowagi b¹d mo¿liwoæ wytr¹cania siê minera³ów (by³y to minera³y halit, gips, anhydryt, kalcyt, dolomit i aragonit). Stany równowagowe dla wycieków dop³ywaj¹cych z ró¿nych kierunków, to znaczy od strony pó³nocnej
granicy z³o¿a, od sp¹gu i z nadk³adu, oraz dla wycieków kr¹¿¹cych po z³o¿u zosta³y przedstawione w tabeli 1.
Stan równowagi z danym minera³em wystêpuje, je¿eli wskanik nasycenia danym minera³em osi¹gnie wartoæ blisk¹ zeru [4]
SI = log(IAP/KT)= 0±0,05log (KT) > 0
gdzie:
IAP  iloczyn aktywnoci sk³adników w roztworze,
KT  sta³a równowagi odpowiadaj¹ca iloczynowi aktywnoci sk³adników w stanie
równowagowym.
W tabeli 1 zamieszczono trzy mo¿liwoci dla ka¿dego uk³adu fazowego minera³  woda.
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Minera³
Halit – stan:
nasycenia
bliski nasycenia
nienasycony
Gips – stan:
nasycenia
bliski nasycenia
nienasycony
Anhydryt – stan:
nasycenia
bliski nasycenia
nienasycony
Aragonit – stan:
nasycenia
bliski nasycenia
nienasycony
Kalcyt – stan:
nasycenia
bliski nasycenia
nienasycony
Dolomit – stan:
nasycenia
bliski nasycenia
nienasycony

Tabela 1
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wszystkie (9)

wszystkie (9)

wszystkie (9)

2
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1

4
2
1

3
4

1
6

3
4

wszystkie (9)

Wody czwartorzêdowe
PHRQPITZ
PHREEQE

Wody skawiñskie
PHRQPITZ
PHREEQE

Iloæ badanych wycieków Kopalni Soli Wieliczka o ró¿nym pochodzeniu
w trzech stanach uk³adu fazowego minera³  woda
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3
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Wody kr¹¿¹ce po z³o¿u
PHRQPITZ PHREEQE
4
3
2
3
3
3

Stan przesycenia danym minera³em oznacza, ¿e SI > 0 + log(KT), stan bliski nasycenia okrela SI = 0 ±log(/KT), stan niedosycenia danym minera³em wystêpuje, je¿eli
SI < 0 – log⋅(KT).
Badano zale¿noæ wskanika nasycenia dla poszczególnych minera³ów wzglêdem zawartoci g³ównych jonów i wskaników hydrochemicznych. Stan równowagi wzglêdem
halitu zale¿y od zawartoci Cl–  tê zale¿noæ logarytmiczn¹ przedstawiono na rysunku 1.
Zale¿noæ miêdzy zawartoci¹ jonów siarczanowych a rozpuszczalnoci¹ anhydrytu zosta³a
przedstawiona na rysunku 2.

Rys. 1. Zale¿noæ wskanika halitu od zawartoci Cl

Rys. 2. Zale¿noæ wskanika nasycenia anhydrytu od zawartoci SO42
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Zarówno rozmieszczenie punktów na wykresach, jak i policzone wskaniki korelacji
wiadcz¹ o s³abszym powi¹zaniu tych parametrów, podobnie jak w przypadku zale¿noci
miêdzy rozpuszczalnoci¹ anhydrytu i zawartoci¹ Cl– (rys. 4). Brak jest zale¿noci miêdzy równowagowym stê¿eniem minera³ów wêglanowych a zasoleniem (zawartoci¹ Cl–)
(rys. 3).

Rys. 3. Zale¿noæ wskanika nasycenia kalcytu od zawartoci Cl

Rys. 4. Zale¿noæ wskanika nasycenia anhydrytu od zawartoci Cl

Podstaw¹ graficznej prezentacji zale¿noci miêdzy wskanikami nasycenia poszczególnych minera³ów a stê¿eniem sk³adników by³y wyniki obliczeñ stanów równowagowych
przeprowadzonych programem PHRQPITZ, obliczenia wykonane za pomoc¹ programu
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PHREEQE tylko nieznacznie odbiegaj¹ od tych przeprowadzonych programem PHRQPITZ, co
mo¿na zaobserwowaæ na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 1. Na rysunkach
uwzglêdniono wielkoæ ±0,05⋅log(KT). Wycieki znajduj¹ce siê w zaznaczonym t¹ wielkoci¹ obszarze znajduj¹ siê w stanie bliskim nasycenia, wycieki, powy¿ej tego obszaru s¹
w stanie przesycenia danym minera³em, a poni¿ej w stanie nienasyconym.
3.

WNIOSKI
Z przedstawionych na wykresach (rys. 14) danych wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski.

1) Do KS Wieliczka dop³ywaj¹ z trzech kierunków wody, których stan równowagowy
wskazuje, ¿e mog¹ rozpuszczaæ sól kamienn¹ gips, anhydryt. Wed³ug obu programów
trzy wycieki, które s¹ solankami kr¹¿¹cymi po z³o¿u, mog¹ w nieznacznym stopniu
rozpuszczaæ sól kamienn¹, podczas gdy pozosta³e nie powinny ³ugowaæ z³o¿a (osi¹gnê³y stan nasycenia lub bliski nasycenia wzglêdem halitu gipsu i anhydrytu).
2) Intensywnoæ ³ugowania CaSO4 wydaje siê mniejsza ni¿ NaCl, co mo¿e byæ spowodowane s³absz¹ rozpuszczalnoci¹ i mniejsz¹ zawartoci¹ minera³ów siarczanowych na
drodze przep³ywu w porównaniu z halitem. Rezultatem tego zjawiska mo¿e byæ spadek wskanika siarczanowoci przy intensywniejszym przep³ywie obserwowany
w przypadku wycieku WVI-32 [9]. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w wiêkszoci wycieków nie stwierdzono istnienia zale¿noci potwierdzaj¹cych tê prawid³owóæ.
3) Logarytmiczne zale¿noci miêdzy wskanikiem nasycenia wzglêdem halitu i zawartoci¹ NaCl (rys. 1) przy mniej wyranej zale¿noci miêdzy wskanikiem nasycenia minera³ów siarczanowych a zawartoci¹ jonów SO42 (rys. 2) mog¹ wiadczyæ o wiêkszej z³o¿onoci procesu rozpuszczania minera³ów siarczanowych ni¿ halitu.
4) SI minera³ów wêglanowych jest przekroczone (rys. 3). Rozproszenie punktów na wykresie wiadczy o braku zale¿noci miêdzy zasoleniem a rozpuszczalnoci¹ minera³ów
wêglanowych.
5) Wartoci wskaników nasycenia uzyskane za pomoc¹ obliczeñ programami PHREEQE
i PHRQPITZ nie odbiegaj¹ zasadniczo od siebie. Przy okrelaniu rozpuszczalnoci
halitu uzyskano niemal zgodnoæ co do wycieków bêd¹cych w stanie nasycenia i bliskim nasycenia halitem. Pewne rozbie¿noci dotyczy³y g³ównie minera³ów wêglanowych.
6) Spostrze¿enia poczynione podczas poboru wycieków w kopalni oraz obserwacja pobranych prób solanek pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e obliczenia wykonane za pomoc¹ obu
programów s¹ generalnie zgodne z rzeczywistoci¹. We wszystkich wyciekach bêd¹cych w stanie nasycenia i bliskim nasycenia halitem stwierdzono wytr¹canie siê tego
minera³u. Obraz stanu równowagi fazowej z³o¿a soli Wieliczka przedstawiony poprzez okrelenie rozpuszczalnoci poszczególnych minera³ów dla 42 wycieków, mo¿e
sprawiaæ wra¿enie bardziej katastroficznego ni¿ w rzeczywistoci. Jest on wynikiem
wyboru okrelonych wycieków, przy którym uwzglêdniono przede wszystkim zewnêtrzne dop³ywy do z³o¿a i nienasycone. Zbiór wycieków o niepe³nym zasoleniu stanowi oko³o 25% badanych wycieków, natomiast w grupie 195 rejestrowanych wycieków KS Wieliczka wycieki o niepe³nym zasoleniu stanowi¹ oko³o 12%.
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