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Abstract. The most important results of isotopic analyses carried out so far in salt mines
in Wieliczka, Bochnia, Kłodawa, Wapno and Inowrocław are presented. Discussion of
these results for individual leakages proofs that isotopic methods are fully useful in
determining of the origin of water appearing in salt mines.

1. Wprowadzenie
W niniejszej pracy omówione są skrótowo najważniejsze rezultaty identyfikacji wód

w kopalniach soli w Polsce uzyskane metodami izotopowymi. Szczegółowe opisy rezul-
tatów uzyskanych w kopalniach soli przedstawione były odpowiednio w pracach: Wapno
[1] i [2], Inowrocław [3], [4] i [5], natomiast niewystarczająco: Kłodawa [5] i [2],
Wieliczka [2]. W pracach [2], [3] i [4] zostały także opisane ogólne zasady identyfikacji
pochodzenia wód w polskich kopalniach soli w oparciu o metody izotopowe a w [3] i
[4] - w połączeniu z danymi hydrochemicznymi. W pracach tych opisano również wtór-
ne zmiany składu izotopowego wody wywołane procesami parowania, wymiany mole-
kularnej z parą wodną w atmosferze kopalnianej, wymiany izotopowej z wodą krystali-
zacyjną w uwodnionych minerałach solnych i rozpuszczanie tych minerałów. Szereg
informacji techniczno-eksploatacyjnych o kopalniach soli zaczerpnięto z publikacji [6].

2. Kopalnia w Wieliczce
Kopalnia znajduje się w złożu soli kamiennej wieku mioceńskiego, istnieje od XIII

wieku i dostarczyła ok. 25 min ton soli, pozostawiając pustki o objętości ok. 7,5 min nr.
Wyrobiska górnicze zlokalizowane są na 9 poziomach wydobywczych sięgają od 57 do
327 m wgłąb [6], Zwięzły opis geologii i historii wydatków dopływów (wycieków) do
kopalni można także znaleźć w pracy [7] gdzie wykazano, że liczba wycieków (ok. 260
w 1993 r.) i ich wydatki rosną w czasie. Cztery z dopływów, zlokalizowanych w komo-
rach F-2, Z-32, Z-28 i poprzeczni Mina dostarczały ok. 85 % z ok. 450 dm:7min wody
sumarycznie dopływającej do kopalni (1993 r.) [6]. Najważniejsze dopływy są monitoro-
wane izotopowo od 1973 r. dla określenia pochodzenia i wieku wód, głównie w oparciu
o oznaczenia 518O, 5D i stężenia trytu [2]. Wykonano analizy izotopowe 270 prób (do
1997 r.) z ok. 60 wycieków. Niektóre z większych dopływów były również analizowane
na zawartość 14C i wartości 513C. Okazało się, że wszystkie dopływy związane są z opa-
dami atmosferycznymi. Na tarasie wodnym (poz.I) występują wody holoceńskie i współ-
czesne. Przez wody współczesne rozumie się wody zasilane po 1953 r., zawierające tryt.
Na głębszych poziomach dominują wody zasilane w końcu ostatniego zlodowacenia,
nazwane wodami glacjalnymi. Wody glacjalne były identyfikowane przez brak trytu,
zawartość 14C od zera do kilku pmc oraz skład izotopowy bardziej ujemny niż średnie
wartości wód współczesnych w tym rejonie (tzn., 518O = -10.0 %0 i 5D = -70 %o). Woda
glacjalna zawarta jest głównie w warstwach chodenickich, a blisko złoża jej mineraliza-
cja wynosi 60-^100 g/dnr' (głównie NaCl). Typowym dopływem takiej wody jest dopływ
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powstały w 1972 r. w komorze F-2 (poz. VII) wskutek przebicia granicy złoża. Począt-
kowy wydatek 330 dm3/min zmalał obecnie do około połowy. Podobną charakterystykę
izotopową ma dopływ w komorze Z-28 (poz. VI).

W 1960 r. w komorze Z-32 (poz. V/VI) powstał dopływ o wydatku 60 dnrVmin.
Skład izotopowy i brak 14C sugerowały początkowo glacjalny wiek tej wody. Niezna-
czne stężenie trytu (0-4-2 T.U.) w latach 1974-77 wzrastało ciągle do ok. 30 T.U. w la-
tach 1985-93 , a następnie malało do 25 T.U. w 1997 r. (sumarycznie 36 analiz trytu).
Zaobserwowano również pewne zwiększenie się stężenia C w związkach nieorganicz-
nych węgla, od zera we wcześniejszych okresach do ok. 3.8±l.O pmc w 1991 r. Również
w związkach organicznych stwierdzono w 1991 r. stężenie wynoszące 3.2 ± 0.4 pmc.
Wydaje się, że wymienione wyżej stężenia trytu i 14C mogą być wytłumaczone w opar-
ciu o wzory teoretyczne podane w [8], jeżeli jest to współczesna woda, która na drodze
przepływu napotyka spękane margle o dużej porowatości przestrzeni mikroporowej. W
takim przypadku, tryt opóźniony jest w stosunku do mobilnej wody w szczelinach tylko
0 ok. 100 razy, podczas gdy radiowęgiel może być dodatkowo opóźniony nawet tysiące
razy w wyniku wymiany izotopowej zachodzącej w mikroporach między rozpuszczo-
nymi węglanami i węglanami fazy stałej. W pracy [9] zasugerowano, że radiowęgiel w
związkach organicznych, charakteryzujących się bardzo niskimi stężeniami (kilka
mg/dm3) może przypuszczalnie ulegać podobnym opóźnieniom wskutek wymiany z sub-
stancją organiczną występującą w utworach miocenu tego rejonu. W przypadku przyję-
cia hipotezy o współczesnym wieku wody dopływającej do komory Z-32, trudno jest
wytłumaczyć obserwowany skład izotopowy tej wody, który jest bardziej ujemny
(lżejszy) od składu wód współczesnych. W pracy [8] podano hipotezę, że jest to woda z
sąsiadującej kopalni otworowej w Baryczy, gdzie do eksploatacji doprowadzano wodę z
Raby, która jako rzeka górska ma skład izotopowy lżejszy niż wody współczesne rejonu
Krakowa w wyniku działania efektu wysokościowego.

Jeden z najbardziej katastrofalnych dopływów w historii kopalni wystąpił w kwietniu
1992 r., w poprzeczni Mina, na poz. IV. Poprzecznia przebiła granicę złoża jeszcze na
początku obecnego stulecia jednakże przez długi czas wyciek był nieaktywny, lub mało
aktywny, do czasu rozpoczęcia porządkowych prac górniczych w 1991 r. Nagła kata-
strofa (13.IV. 1992) charakteryzowała się wydatkiem wypływu do 300 dm3/min z zawar-
tością zawiesiny do ok. 500 kg/m3 [7]. Później występowały znacznie większe pulsacje:
do 20 mVrnin (X. 1992), do 5 m3/min (IV. 1993 i VIII. 1994), średnio wydatek wynosi ok.
180 dm3/min [6]. Ten pulsacyjny charakter wydatku dopływu wynika zarówno z charak-
teru skał o słabej zwięzłości jak i z nieefektywnych i daremnych prób zatrzymania dopły-
wu. Okresy wzmożonego dopływu i sufozji wywoływały zapadanie się terenu z następu-
jącym okresem kolmatacji i nagromadzenia się większych ilości wody na dalszym przed-
polu, co powodowało kolejne przedarcie się wody i wzmożony dopływ, po osiągnięciu
odpowiedniego wzniosu zwierciadła wody na dalszym przedpolu. Związek z opisaną
sytuacją miała niewątpliwie konstrukcja tamy w słabo zwięzłych skałach, a w szczegól-
ności próba zamknięcia tej tamy, oraz wykonanie wielu odwiertów w rejonie poprzeczni
1 próby zestalenia górotworu poprzez te odwierty z iniekowaniem pod zbyt dużymi ciś-
nieniami substancji uszczelniających [2].

Próby solanki analizowane dwukrotnie (1988 i 1991 r.) wykazywały beztrytową
wodę glacjalną z warstw chodenickich podobnie jak próby pobrane 14.IV. 1992 r. i dwa
tygodnie później. Próba pobrana w końcu maja miała mieszaną wodę o wieku wczesno-
holoceńskim z wodą glacjalną (zawartość 14C wynosiła 9.5 pmc), podczas gdy próby
pobrane w sierpniu i wrześniu 1992 r. pokazały znowu typową wodę glacjalną. Jednak
wszystkie następne próby mają składy izotopowe oraz stężenia 14C charakterystyczne dla
wód z okresu środkowego holocenu, identyczne z wodami znajdującymi się w piaskach
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bogucickich na zachód od Wieliczki. Mineralizacja wynosząca początkowo 100+200
g/dm3 zmalała do 10+18 g/dm3. Tak więc, w początkowym okresie awarii dopływała ••
silnie zmineralizowana woda glacjalna, stagnująca wcześniej w warstwach chodenickich
na przedpolu kopalni. Od 1993 r., dopływająca woda ma wiek 2-5 tys. lat. Jest to woda
albo zasilana pośrednio poprzez piaski bogucickie, albo dopływająca do rejonu poprze-
czni Miny z dalszych obszarów, równolegle do północnej granicy złoża. Istnienie kopal- .
ni jest niewątpliwie zagrożone, chociaż prace ratownicze mogą znacznie przedłużyć czas
jej życia.

3. Kopalnia w Bochni
Właściwa, XIII - wieczna, najstarsza w Polsce kopalnia soli w Bochni, w mioceńskiej

formacji solonośnej, wykazuje niewielkie zagrożenie wodne [6] i nie była badana izoto-
powo.

Jednym z oddziałów kopalni w Bochni jest kopalnia Siedlec-Moszczenica, urucho-
miona w styczniu 1989 r. jako „solankowa" i postawiona w stan likwidacji w lipcu 1991
roku z braku zapotrzebowania na solankę [6].

Badania izotopowe w kopalni przeprowadzono dwukrotnie. W 1975 r. w lokalnym
otworze podszybowym stwierdzono mieszaninę wody współczesnej i przedczwartorzę-
dowej. W latach 1987/88 badano czterokrotnie solankę (o mineralizacji ok. 295 g/dnr\
zasadniczo NaCl) z otworu W-13 la na poziomie VI (gł. 406 m), którym przebito pół-
nocną granicę złoża do warstw chodenickich. Otrzymano: 5 !8O = -8,5 %o, SD = -58 %o,
stężenie trytu 0,0 ± 1,0 T.U., stężenie 14C (0,0 + 1,4) ± 1,0 pmc oraz 513C = -18 %o.
Biorąc pod uwagę dane izotopowe i hydrochemiczne była to woda infiltracji przed-
czwartorzędowej z zasoleniem wynikającym z ługowania złoża soli [2].

4. Kopalnia w Kłodawie
Kłodawska kopalnia posadowiona jest w centralnej części wyniesionej struktury o

długości ok. 60 km. Centralna część tej struktury wieku cechsztyńskiego przebija całko-
wicie warstwy mezozoiczne i tworzy wysad solny o długości 26 km i szerokości do 2
km. Czapa ilasto-gipsowa o miąższości do 170 m nakrywa zwierciadło solne zalegające
na głębokości 100+350 m i otoczona jest wodonośnymi sedymentami trzecio- i czwarto-
rzędowymi. Od 1951 r. złoże udostępniono trzema szybami do głównych poziomów
450, 525, 600 i 750 m, oraz między-poziomów. Eksploatację białej soli starszej i naj-
młodszej soli różowej rozpoczęto w 1956 r. ze średnią wydajnością ok. 0.7 min ton/rok.
Objętość całkowita wyrobisk wynosi 15 min mJ [6].

Dopływy do kopalni w Kłodawie o łącznym wydatku 350 cm7min (1994 r.), z czego
50 cnrVmin pochodzi ze zjawisk wodnych a reszta z szybów, są bardzo zróżnicowane.
W 1995 roku zarejestrowano ok. 450 zjawisk wodnych w tym ok. 90 % jako zawilgoce-
nia i wycieki kroplowe, czynnych zjawisk ok. 1/4, a tylko 6 mających charakter wypły-
wów [6]. Wypływy te są monitorowane izotopowo od 1974 r. przy czym wykonano po-
nad 170 analiz, głównie składu izotopowego, dla blisko 80 zjawisk. Wyniki były dotych-
czas opublikowane częściowo [5] i [2]. Większość wycieków miała składy izotopowe
typowe dla końcowych etapów parowania wody oceanicznej, jak to pokazano na diagra-
mie 51SO-5D (rys. 1). Jedynie kilka próbek miało rezultaty odpowiadające wczesnym
etapom parowania wody oceanicznej, tzn. ich wartości 518O i 5D były dodatnie: nr
4/630, 14/680 i 75/600. Niektóre dopływy syngenetyczne miały NaCl jako całkowicie
dominujący składnik, a więc ich syngenetyczny charakter mógł być określony jedynie
izotopowo.
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Czasami pojawiają się wycieki, których pochodzenie jest trudne do identyfikacji gdyż
ich 518O są silnie przesunięte w kierunku ciężkich wartości (bardziej dodatnich), a 8D są
pomiędzy wartościami wód współczesnych i oceanicznych (SMOW). Zazwyczaj szybkie
zaniknięcie dopływów sugeruje ich genezę związaną z porwaniem różnego typu wód
pochodzących z dużych głębokości w różnych etapach formowania .się wysadu. Do tych
nietypowych zjawisk wodnych, trudnych do identyfikacji, można także dołączyć wódy
związane z prowadzonymi pracami uszczelniającymi przy użyciu substancji organicz-
nych. Do nietypowych zjawisk wodnych trzeba zaliczyć następujące zjawiska: 42/500,
7/525, 96/525, 27/600, 28/600, 60/600, 125/600, 141/600, ślepy szyb/690, la/740,
15/750, 18/750 (rys. 1).

Od 1956 r. istnieje dopływ 7/450 z dużej szczeliny w anhydrycie. Początkowy wyda-
tek wynoszący ok. 15 dm3/min, w 1960 r. zmalał do prawie stałej wartości 40 cm3/min.
Skład izotopowy miał wartości najczęściej ok. 518O = -3 •*• -2 %o i 5D = -35 -r -25 %o (20
pomiarów, rys. 1). Woda w tym dopływie pochodzi prawdopodobnie z formacji mezo-
zoicznych znajdujących się wokół wysadu. Nasycenie jej rozpuszczonymi solami oraz
przesunięcie składu izotopowego wskutek wymiany z uwodnionym solami następuje już
wewnątrz wysadu. Według danych zawartych w pracach [10] i [11], formacje mezo-
zoiczne w centralnej i północnej Polsce zawierają w dominującym stopniu paleoinfiltra-
cyjne wody ciepłych klimatów przedczwartorzędowych, jedynie słabo odsuniętych od
światowej linii opadów ( z ang. WMWL, patrz rys. 1) w kierunku cięższych wartości.
Podobne wartości składu izotopowego były obserwowane dla dopływu 14/550, który
jednak po 3 latach zaniknął.

W maju 1985 r., podczas strzelania w komorze 14, z odkrytej kawerny nastąpił bez-
pośredni dopływ 7 m3 solanki. Wydatek tego dopływu o numerze 93/525 był malejący
w czasie, do ok. 10 cm3/min w końcu 1985 r. Obecny wydatek jest prawie ustalony - ok.
0,2 cm3/min. Od czasu zaistnienia tego dopływu istnieją sprzeczne poglądy co do jego
pochodzenia. Większość opinii opartych głównie na wysokiej mineralizacji, wysokiej
zawartości Br" oraz tendencji malejącego wydatku zalicza zjawisko do bezpiecznych.
Jednak początkowy skład izotopowy (5 l8O = -9.2 %o i 5D = -71 %o) miał wartości typo-
we dla wód czwartorzędowych. Punktem odniesienia może tu być skład izotopowy wo-
dy wodociągowej w kopalni (patrz rys. 1) dobrze korelujący się z wartościami, których
można oczekiwać (5I8O = -9.2 %o i 6D = -63 %o) w oparciu o mapy składu izotopowego
wód holoceńskich na obszarze Polski [12]. Bliższa identyfikacja wieku nie jest możliwa
wskutek braku trytu (0.0 ± 0.5 T.U.) oraz braku rozpuszczonych związków węgla.
Z malejącym w czasie wydatkiem zmieniał się również w sposób ciągły skład izotopowy
dopływu do obecnych wartości 5I8O = -7.6 %o i 5D = -66 %o (25 pomiarów, rys. 1). To
przesunięcie izotopowe jest prawdopodobnie spowodowane zwiększającą się rolą wy-
miany izotopowej z uwodnionymi solami jak i parowaniem wody w kawernach przed jej
dopłynięciem do miejsca poboru. Wypływ 93/525 usytuowany jest w centralnej części
kopalni, a jedyna możliwość obecności tam wody wieku czwartorzędowego związana
jest z jej ruchem przez pofałdowane i spękane anhydryty.

W 1991 r. powstał dopływ nr 106/600 usytuowany blisko otworu poziomego, który
przeciął granicę złoża. Początkowy wydatek 50 cm3/min z czasem zmalał do obecnej
prawie stałej wartości ok. 0,05 cmVmin. Początkowy skład izotopowy (518O = -11 %o
i SD = -80 %o) był typowy dla wód meteorycznych okresów glacjalnych na obszarach
nizinnych Polski (518O = -12,8 •* -10,6 %o i 5D = -98 -s- -76 %o). Jednak z obniżającym się
wydatkiem dopływu zmieniał się też jego skład izotopowy do obecnych wartości 518O =
-2,3 %o i 8D ~ -53 %o (10 pomiarów, rys. 1). Ta zmiana jest niewątpliwie wywołana
efektami parowania i prawdopodobnie częściowo wymianą izotopową. Sądząc z rys. 1,
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zarówno dopływ 93/525 jak i 106/600 zawierają wodę pochodzącą z infiltracji w czasie .•
jednego z glacjałów. Istniały także krótkotrwałe dopływy o nr 17/680, 26/660 i 30/750 •
(rys. 1), mające składy izotopowe zbliżone do składów dopływów 93/525 i 106/600. Ich
zaniknięcie spowodowało zaliczenie do omówionej wyżej grupy niegroźnych dopływów.

Reasumując, dane izotopowe okazały się bardzo przydatne do rozpoznania dopły-
wów do kopalni w Kłodawie, chociaż niektóre dopływy pozostały niezidentyfikowane, .
a ostateczne konkluzje odnośnie potencjalnych zagrożeń mogą być wyciągnięte dopiero
gdy dopływ okazuje się być trwały w czasie. W przypadkach dopływów o małym wydat-
ku interpretacja jest utrudniona przez wtórne zmiany składu izotopowego, wywołane
głównie parowaniem wody i wymianą izotopową z wodą krystalizacyjną uwodnionych
minerałów solnych.

5. Kopalnia w Wapnie
Kopalnia założona w jednym z najmniejszych wysadów solnych (cechsztynu) w

Polsce w latach 1912-1917 miała wcześniejszą historię, związaną z eksploatacją gipsów z
czapy gipsowej wysadu już od 1826 r. Pozostałością tej eksploatacji był zbiornik wodny
w starych wyrobiskach o objętości rzędu 105 m3. Eksploatacja soli prowadzona poprzez
dwa szyby, początkowo na sześciu poziomach (od IV do IX), została rozszerzona w gó-
rę o III poziom, w 230 metrowej półce bezpieczeństwa. Przygotowywane trzy najgłęb-
sze poziomy nie zostały uruchomione [6]. Katastrofalne wtargnięcie wód zakończyło ży-
wot kopalni nocą 4/5 sierpnia 1977 r., natomiast całkowita likwidacja trwała do 1986 r.

Zagrożenie wodne kopalni od jej początku było bardzo poważne ze względu na zna-
czne ilości wody w otoczeniu wysadu i w czapie gipsowej. Infiltracja wód do kopalni
odbywała się przez szyby oraz systemem szczelin i spękań górotworu w czym istotną
rolę miały także sole porowate (Jamiste") [6].

Badania izotopowe opisane w pracach [1] i [2] rozpoczęto w połowie 1973 r. i pro-
wadzono przez cztery lata, wykonując sumarycznie blisko 30 pomiarów składu izotopo-
wego wody, 45 analiz stężenia trytu i 8 analiz C w 12 punktach obserwacyjnych.
Najważniejsze dopływy o numerach 18, 19 i 5 na poziomie III były badane najczęściej
wykazując poprzez duże stężenie trytu (najczęściej 20 •?- 30 T.U.) i l 4C (70 -H- 80 pmc)
wodę bardzo młodą. Dla wytłumaczenia możliwości dopływu do kopalni dużej objętości
tak młodej wody postawiono hipotezę [1] i [2] o opływaniu wysadu przez wodę infiltra-
cyjną, która po nasyceniu solami w czapie gipsowej i na dalszej drodze migruje pod
wpływem efektów gęstościowych, penetrując kopalnię istniejącym systemem szczelin.
Oszacowanie wieków trytowych [2] w oparciu o modele opisane w [13], [14] i [15]
potwierdziło skomplikowany charakter dopływu młodej wody do kopalni, którą wielu
uznawało za reliktową i niegroźną dla kopalni.

6. Kopalnia w Inowrocławiu
Początki kopalni eksploatującej inowrocławski wysad solny sięgają lat 70-tych XIX

w. - wydobywanie solanki z czapy gipsowej. Pod koniec wieku uruchomiono dwie ko-
palnie podziemne w czapie gipsowej i na zwierciadle solnym. Dalsza eksploatacja w XX
w. obejmowałam, in. wydobycie „mokre" 18 głębokimi otworami. Wiatach 1924-1932
założono podziemną kopalnię Solno, rozbudowaną po 1945 r. do 10 poziomów wydo-
bywczych (głęb. 650 m) z 3 szybami. Wydobycie zakończono w 1986 r. a kontrolowane
zatapianie w 1995 [6].

Dane izotopowe wód występujących w kopalni Solno z okresu 1979-1983 zostały
opisane w pracach [3], [4] i [5], Dane te obejmują 120 pomiarów składu izotopowego
oraz 10 pomiarów stężenia trytu z 65 punktów obserwacyjnych. Badania izotopowe
potwierdziły, a częściowo udokumentowały, wszechobecność wody pochodzenia bez-
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pośrednio atmosferycznego lub pośrednio z uciekającej wody technologicznej, a także
przedostającej się z nadległych, starych, zatopionych kopalni XIX wiecznych. Skompli-
kowana technicznie sytuacja kopalni, duża liczba długotrwałych dopływów, wzrastające
zagrożenie wodne, a także wnioski wyciągnięte z katastrofy kopalni w Wapnie doprowa-
dziły do decyzji o likwidacji tej kopalni.

7. Podsumowanie
Metody izotopowe okazały się być bardzo przydatne i wiarygodne w identyfikacji

pochodzenia wody w wyciekach kopalnianych. Pozwalają one na ocenę zagrożenia
wodnego i podejmowanie stosownych decyzji. Oczywiście powinny być stosowane
wspólnie z metodami klasycznymi.

Cytowane prace
[1]. Zuber A., Grabczak J., Kolonko M.: Environmental and artificial tracers for
investigating leakages into salt mines. W: Isotope Hydrology 1978, Vol. I, IAEA,
Vienna, 1979,45-63.
[2], Duliński M., Garlicki A., Grabczak J., Zuber A.: Badania izotopowe pochodzenia
wód w polskich kopalniach soli. Mat. IV Symp. Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa
Solnego „Naturalne zagrożenia w kopalniach soli", Ślesin k/Konina, 16-18.10.1997
(w druku).
[3]. Bakowski I , Grabczak J., Kolonko M., Wiewiórka I , Zuber A.: Określanie
pochodzenia solanek naturalnych metodami izotopów środowiska. Mat. Symp.
„Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, środowisko naturalne".
Wyd. AGH, Kraków, 1984, 21-30.
[4]. Grabczak J., Zuber A.: Freiberger Forschungshefle, C 417, 105-115 (1986).
[5]. Bąkowski I , Grabczak I , Zuber A.: Vodnyje Resursy, nr 3, 165-170 (1984).
[6]. Ślizowski K., SaługaP.: Surowce chemiczne - sól kamienna. Wyd. Centrum
PPGSMiEPAN, Kraków 1996, 179s.
[7]. Garlicki A., Wilk Z.: Przegląd Geologiczny Nr. 3, 183-192 (1993).
[8]. Małoszewski P., Zuber A.: Water Resour. Res. 37(8), 1937-1945 (1991).
[9]. Geyer S., Grabczak J., Śliwka I., Zuber A.: Zastosowanie C-14 w substancjach
organicznych oraz związków chlorowcowych do identyfikacji wieku wód na przykładzie
wycieków w Kopalni Soli Wieliczka. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii. Oficyna
Wyd. „SUDETY", Wrocław 1993, 353-357.
[10]. Dowgiałło I , Tongiorgi E.: Geothermics 1(2), 67-69 (1972).
[11]. Zuber A,. Grabczak 1: O pochodzeniu solanek mezozoiku Polski centralnej i
północnej. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii. Wyd. SGGW-AR, Warszawa
1991, 202-207.
[12], d'Obyrn K., Grabczak J., Zuber A.: Mapy składów izotopowych infiltracji
holoceńskiej na obszarze Polski. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. VIII, Wyd.
WIND-J. Wojewoda, Wrocław 1997, 331-333.
[13]. Małoszewski P., Zuber A.: J. Hydrol. 57, 207-231 (1982).
[14]. Małoszewski P., Zuber A.: Lumped parameter models for interpretation of
environmental tracer data. W: Manual on Mathematical Models in Isotope
Hydrogeology. IAEA-TECDOC-910, IAEA, Vienna 1996, 9-54.
[15]. Zuber A., 1986. Mathematical models for the interpretation of environmental
radioisotopes in groundwater systems. W: Handbook of Environmental Isotope
Geochemistry, Vol. 2, PartB, Elsevier, Amsterdam 1986, 1-59.

146



10

0 -

-10

-20

-30
Vi

-
to

-40

-50

o° ..e---"i»
• •• • . . . : : p - - - - •••

LUG! SYNGENETYCZNE ZMIENIONE
PRZEZ KONTAKT Z ATMOSFERĄ

?O
75/600

.- Ó

o &

125/600

-n—
la/740

141/600 A , 8 / 7 5 0

ślepy sz>'b/690

1 5 / 7 5 0

- 26/660

','680

l 96/525

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-18S'*O [%..] SMOW

10 12

Rys. 1. Główne zależności izotopowe dla dopływów w kopalni soli w Kłodawie. Numerami/głębokość poziomu wydobywczego [m] oznaczono
ciekawsze, nietypowe zjawiska wodne. Linie łączące niektóre punkty oznaczają ewolucję składu izotopowego danego zjawiska w czasie.


