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„LIKWIDACJA NAJWIEKSZEGO W HISTORII KOPALNI SOLI 
WIELICZKA ZAGROZENIA WODNEGO“ 

 
 
1.Wprowadzenie 
 
 Kopanlnia Soli w Wieliczce należy do najwspanialszych zabytków światowego i 
polskiego górnictwa. Obiekt ten od 1978 roku znajduje sie na liście zabytków kultury             i 
pomników przyrody przy ONZ.Stwierdzona historycznie eksploatacja soli w tym rejonie 
prowadzona była od początku XII wieku. Rodzaj złoża, charakter jego zalegania oraz 
prowadzona przez ponad 700 lat eksploatacja górnicza nadały aktualny kształt i strukturę 
kopalni. Eksploatowane od paruset lat złoże solne jest zespołem komór połaczonych 
pomiędzy sobą innymi wyrobiskami i nie zawsze przedstawia obraz w pełni 
udokumentowany. 
Łączna długośćudokumentowanych wyrobisk wynosi ok. 300 km, rozpoznanych jest ponad 
2000 wyrobisk o łącznej kubaturze 7,1 mln m3 ( z czego do 143 komór o objętości 0,6 mln 
m3 brak jest dostępu ). 
Najgroźniejsze źródło niebezpieczeństwa dla kopalni soli kamiennej stanowi zagrożenie 
wodne. Uwarunkowane to jest łatwą rozpuszczalnością minerałów solnych w wodzie.            
W Przypadku kopalni soli w Wieliczce zagrożenie to potęgowane jest przez niedogodne 
warunki 
hydrogeologiczne związane z dużymi zaburzeniami tektonicznymi i długotrwałą erozją 
osadów formacji solonośnej oraz często niewłaściwie prowadzoną działalnością górniczą.       
W przypadku kopalni soli w Wieliczce zasadnicze złoże solne izolowane jest od 
zewnętrznych warstw wodonośnych przez tzw. otulinę złoża solnego którą stanowia utwory 
iłowcowogipsowe. 
Przez ponad siedem wieków istnienia kopalni, zarejestrowano wiele wypadków wdarcia się 
wody do wyrobisk kopalni. Najgroźniejsze jednak wystąpiły w okresie powojennym, a do 
najbardziej tragicznych i najniebezpieczniejszych w swoich skutkach, zaliczyć należy wyciek 
W IV-27 w poprzeczni „Mina” na pozomie IV. Spowodował on wiele strat i szkód, a walka    
z nim trwała kilka miesięcy; była bardzo dramatyczna i pochłonęła ogromne środki. 
 
2. Wyciek w poprzeczni „Mina” 
 Poprzecznica „Mina” wykonana została w XIX w. Jej koncowy odcinek do komory 
Dunajewski” przebiega w kierunku północnymdo granicy złoża (rys. 1) i przechodzi poza 
Gtranicę złoża. Ostatnie 15 m. wykonano już w osłonie złoża którą stanowią utwory 
iłowcowo-gipsowe. 
Wyciek wody w poprzeczni „Mina” zaobserwowano już w XIX w.Prowadził on słabe solanki 
o niewielkim wydatku a poptuez system szczelin i pęknieć jego wody migrowały        na 
poziom niższy gdzie były ujmowane. 
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Na początku 1992 r., celem bezpośredniego ujęcia i zabezpieczenia starego wycieku 
rozpoczęto przebudowę poprzeczni. Wykonano przejście chodnikowe w podsadzonej 
komorze „Dunajewski” i dotarto do poprzeczni „Mina”.Była ona w znacznym stopniu 
zaciśnięta i w związku z tym wyrobisko przebudowywano z przybierką spągu i ociosów a 
obudowę ostateczną stanowiła stalowa obudowa łukowa z wykładzin betonitową. Po 
przebudowaniu odcinka o długości ok. 60 m., natrafiono na duże rozługowanie w zasobach 
złoża długości ok. 32 m. usytuowane poprzecznie do osi chodnika ( rys. 2 ). Napotkano tu na 
słaby wyciek solanki.Prowadząc dalej przebudowę wyrobiska w pobliżu granicy złoża 
natrafiono w stropie wyrobiska na nowy wyciek. Po dalszych 16 m. postępu natrafiono na 
jeszcze jeden szczelinowy wypływ. Nie przerwając przebudowy końcowego odcinka 
wyrobiska, wyciek opomiarowano i obserwowano. 
W nocy z 13 na 14 kwietnia 1992 r w przebudowywanej poprzeczni nastąpiło wdarcie się 
dużych ilości wody z materiałem stałym. Wyciek był tak duży, że na wskutek pzóbtamowania 
dopływu poprzez zabudowę drewnianych przytamków, odcinek pierwszych 10 m został 
posadzony prawie pod strop z pozostawieniem zaledwie 40 cm. Wolnej przestrzeni a po 
dwóch dniach język osadzonego materiału miał już długość 30 m. 
Prace zabezpieczające postanowiono prowadzić w dwóch kierunkach: 
• Wykonanie tamy przeciwwodnej, 
• Wykonanie otworu studziennego szerokośrednicowego. 
 
Wykonanie tamy przeciw wodnej mogło zabezpieczyć wypływ. Poniważ nie było podstaw by 
sądzić, że wyciek posiada połączenie hydraulicznez innymi wyciekami, wykonanie tamy, a 
tym samym spiętrzenie wody i wzrost ciśnienia poza nią nie mógł naruszyć 
dotychczasowychstosunków wodnych.Trudności jedynie nastręczała jej lokalizacja. Jedynym 
możliwym miejscem posadowienia tamy był odcinek poprzeczni wykonany w ilastych 
utworach solnego złoża ( rys    ). 
Wykonanie otworu studziennego szerokośrednicowego do warstw wodonośnych miało 
doprowadzić do zmniejszenia ciśnienia wypływu lub nawet jego likwidacji. Równocześnie      
z otworem studziennym wykonany został otwór badawczy małośrednicowy. Wyprzedzał on 
Wykonanie otworu studziennego, co pozwalało dokładnie zlokalizować zawodnioną strefę 
Oraz rozpoznać jej charakter. W czasie wiercenia otworów w wynika zdrożnienia systemu 
Szczelin tektonicznych stwierdzono zwiększenie wypływu wody w poprzeczni. Prowadzone 
Przez cały czas obserwacje wycieku wykazywały jego dużą zmienność. Ilość wypływającej 
Solanki oscylowała w granicach od 1.2 m3/h do 60 m3/h (śr. wielkość wynosiła ok.               
10 m3/h), jednak kilka razy wyciek osiągnął katastrofalne wielkości dochodzące do             
300 m3/h. Zespolona tama zamykająca poprzecznię została wykonana w sierpniu 1992 r. 
Składała się z trzech segmentów: drewniano-klocowego, iłowego i dwóch betonowych.         
W tamie zabudowano rurociąg o średnicy 219 mm celem odprowadzenia wody zza tamy. 
Ilość wody odprowadzana zza tamy wzrastała to znów się zmniejszała. Dnia 18.08.92 
założono na rurociągu prze tamą wysokociśnieniowy zawawór i zaczęto spiętrzać wodę za 
tamą. Po kilku dniach dnia 30.08.92 w odległości 14 m. przed tamą pojawił się wyciek 
zasolonych wód o wielkości 12 m3/h. Otworzono wówczas zawór na rurociągu w tamie celem 
odpręrzenia przestrzeni poza tamą. Po swobodnym wypływie wody zza tamy wyciek w 
poprzeczni zniknął. Jednakże ze względu na wynoszenie z woda dużej ilości materiału 
skalnego rurociąg uległ przytkaniu, co uniemożliwiło dalsze odprężenie ciśnienia wody za 
tamą. 
Wówczas, dnia 9.09.92 zaobserwowano intensywny wyciek w naturalnym rozługowaniu na 
granicy złoża z otuliną gipsowo-iłową, znajdującą się nad stropem przebudowanej 
poprzeczni, kilka metrów przed czołem wcześniej wykonanej tamy przeciwwodnej. 



  

Taka sytuacja zniweczyła realizowany plan zabezpieczenia poprzeczni „Mina”, gdyż 
wykonana wielkim wysiłkiem tama zespolona nie mogła już spełniać swego zadania. W tej 
sytuacji woda mogła w sposób nie kontrolowany doływać do kopalnie co mogło spowodować  
szkody które podjąć tylko jedną decyzję: zamknięcie kopalni. 
 
 
3. Użycie żywic PUR do likwidacji powstałego zagrożenia                                                                              

Katastrofalna sytuacja jaka powstała w Kopalni spowodowała również znaczne 
szkody na powierzchni w mieście Wieliczka.                                                                                    
Pierwszy projekt dotyczący usunięcia powstałego zagrożenia, który przewidywał użycie 
żywic PUR, Carbo Tech Polonia wspólnie  z firmą EKOGAZ z Jastrzębia przedstawiła 
Dyrekcji Kopalni w dniu 10.11.1992. Autorzy  tego projektu nie podzielali opnini  
przedstawionej we wnioskach opracowania Zakładu Badań i Usług Specjalistycznych GEO-
INFO-TEST z dnia 17.09.1992, gdzie w pkt. 6.2 wniosków zapisano, „Możliwości 
opanowania zagrożenia wodnego w tej części kopalni zostały wyczerpane”.  Jednakże projekt 
ten został ze strony Dyrekcji Kopalni odrzucony.                           
 Nadal postanowiono wykonywać tzw. przesłonę iniekcyjną z powierzchni za pomocą 
cementacji bez jakichkolwiek efektów. 
W grudniu 1992 r.w sytuacji,gdy zespoły różnych doradców zaczęły wygłaszać publicznie 
opinie, że żywioł wodny jest tak groźny,iż grozi całkowitej likwidacji kopalni, EWG 
przyznała na cele ratowania kopalni  ok. 400.000 ECU. W tej sytuacji kopalnia zwróciła się 
do firm dysponujących żywicami PUR o pomoc. Jedynie CarboTech Polonia wspólnie z 
firmą BUDOKOP z Mysłowic  postanowiła podjąć to wyzwanie nie dając żadnych gwarancji 
z uwagi na znaczną degradację górotworu w rejonie tzw.”meandra”wodnego. 
 
Główne kierunki działań w tym okresie koncentrowały się na: 
• udrożnieniu zatkanych rur w tamie wodnej celem kontrolowanego wypływu wody zza 
      tamy wodnej, 
• szybkim zamknięciu i wypełnieniu szczeliny „meandra”. 
• przeprowadzeniu iniekcji uszczelniająco-wzmacniającej górotworu w rejonie tamy 

wodnej. 
 
Po udrożnieniu rur w tamie i odprowadzeniu wody w sposób kontrolowany zza tamy 
przystąpiono do do zamknięcia i podsadzenia powstałego „meandra”.CarboTech wspólnie z 
Budokopem suregerował wypełnianie obejścia wodnego materiałem sypkim (żwir, żużel) i 
sklejanie go poprzez injekcje żywicą PUR. Z uwagi na znaczną degradację górotworu jak i 
sąsiedztwo starych komór poeksplaatacyjnych grożących zawaleniu ,Kopalnia zdecydowała i 
przyjęła do realizacji wariant polegający na „podsadzeniu” meandra za pomocą żywicy 
poliuretanowej. Za przyjęciem takie rozwiązania przemawiały następujące argumenty: 
• szybkość działania 
• nieskąplikowany i szybki transport materiału, 
• prosta technologia podawania żywicy PUR,      
 
Wypłukany „mander” zaczynał miał swój początek w strop poprzeczni, kilka metrów przed 
tama i biegł równolegle nad poprzecznią w kierunku północnym. Wypłukany kanał w 
iłowcowym górotworze posiadał długość ok. 20 m, srednią wysokość ok. 2,5 m i szerokość 
0,5 – 1,0 m. Powstała szczelina posiadała kształt bardzo nieregularny i była zbyt wąska na 
szybkie i bezpieczne wykonywanie jakichkolwiek innych prac. Jej przebieg pozwalał tylko na 
przeciśnięcie się tylko jednej osobie, o drobnej budowie ciała, co w połączeniu z jej wijącym 
się przebiegiem tak w pionie jak i w poziomie , wykluczało możliwość dostarczenia na 



  

odległośś ok. 20 m jakichkolwiek materiałów budowlanych. Ponadto podsadzenie jej 
jakimkolwiek materiałem, którego nośnikiem byłaby woda , było niemożliwe z uwagi na 
destrukcyjne działanie wody na górotwór. Na dodatek nie wskazane było wywieranie 
nacisków na spód „meandra” zbyt ciężkim materiałem z uwagi na ochronę zalegających 
komór. 
Posadzanie „meandra” polegałona wykonaniu na całym przekroju poprzecznym tam 
„klocowych” wykonanych z worków wypełnionych poliuretanem ( rys   ). Jako worków użyto 
znanych  w górnictwie worków typu BULL-FLEX o długości 1,2 – 1,5 m i średnicy ok. 20 
cm. Uwięziony w workach poliuretan zwiększając objętość ekspandował a „przeciskając” się 
między osnową worka sklejał worki z sobą jak sklejał się z górotworem stanowiącym obrys 
„meandra”. Po wykonaniu pełnej „tamy klocowej” na całym obrysie        w odległości ok. 30 
cm wznoszono następną tamę.Powtarzając opisane cykle sukcesywnie wypełniono 
„meander”na całej jego długości. 
Było to pierwsze tego typu użycie, na podstawie informacji posiadanych przez autora, żywicy 
poliuretanowej pod ziemią. 
Podkreślić należy, że była to aplikacji absolutnie niezgodna z przepisami dopuszczającymi 
stowania i używania żywic poliuretanowe w kopalniach podziemnych. Wszyscy zdawali 
sobie sprawę z podjętego ryzyka , jednakże pozytywny efekt końcowy spowodowany był 
tym, że wykonawstwo jak nadzór nad tą niecodzienną ratowniczą na tym etapie prowadzone 
były przez ludzi mających duże doświadczenie w stosowaniu poliuretanu. 
W sumie na uszczelnienie „meandra” zużyto 8160 kg żywicy PUR BEVEDOL WF-
BEVEDAN. 
Rejon kawerny związanej z „meandrem” jak i ociosy poprzeczni w tym rejonie jak i w rejonie 
tamy wzmocniono i doszczelniono klasyczną injekcją otworową. Równocześnie dla 
odprowadzenia wody zza tamy wykonano dwa otwory drenażowe oraz jeden otwór 
badawczy. Rury obsadowe w/w otworów wiertniczych doszczelniano za pomocą żywicy 
PUR.Odwiercono w sumie 95 otworów o śred. 43 mm o różnej długości stosując 
równocześnie kotwie injekcyjne typu  IRMA.Sumarycznie  w rejonie tamy jak i przy 
likwidacji „meandra” na poprzeczni „Mina” zużyto ok. 40 000kg żywicy PUR.  
 
 4. Zakończenie 

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” w referencji dla 
środków oraz sprzętu iniekcyjnego firmy CarboTech napisał: 
„ Zabiegi iniekcyjne przeprowadzone w czasie akcji ratowniczej K.S. „Wieliczka” 
realizowane w skrajnie niekorzystnych warunkach grożących w każdej chwili 
niebezpiecznym niekontrolowanym rozprzestrzenianiem stref wypływów wody, dzięki 
zastosowanym środkom firmy CarboTech Polonia (dwusładnikowe żywice poliuterannowe 
BEVEDOL-BEVEDAN, worki „BULL-FLEX”, żerdzio-nabojnice typu IRMA), pozwoliły na 
opanowanie zagrożenia oraz do kontrolowanego odprowadzenia wody zza tamy betonowej, 
przy równoczesnej likwidacji pozostałych dróg przepływu wód w rejonie meandra i kawerny 
północnej ”.  
  
 
 
 
 
 
          


