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Dwa razy w roku, w tym raz w Europie, SMRI (Solution Mining Research Institute)
organizuje zjazdy, w trakcie których ma miejsce m.in. ogólnodostêpna (za op³at¹ wpisowe-
go) konferencja techniczna. Tematyka prezentowana na konferencjach jest doœæ szeroka:
od geologii z³ó¿ soli poprzez projektowanie kawern solnych, ich wykonywanie, u¿ytkowa-
nie a¿ po problemy zwi¹zane z ich likwidacj¹.

SMRI jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ firmy z ca³ego œwiata zwi¹zane z górnictwem ³u-
gowniczym, w celu wymiany doœwiadczeñ i wspólnego finansowania prac badawczych. Do
organizacji nale¿¹ producenci solanki i u¿ytkownicy komór solnych do magazynowania
mediów (a wiêc tak¿e du¿e koncerny chemiczne i naftowe), uczelnie techniczne i oœrodki ba-
dawcze, wykonawcy wyspecjalizowanych badañ oraz firmy projektowe i konsultingowe.
Z Polski jedynym cz³onkiem SMRI jest CHEMKOP Kraków (od 1990 r.). Konferencjê
SMRI Kraków goœci³ ju¿ po raz drugi, poprzedni raz w maju 1997 roku.

Najciekawsze z prac wyg³oszonych dotyczy³y kawern magazynowych gazu ziemnego.
Przy ich projektowaniu przyjmuje siê szereg za³o¿eñ co do stanu górotworu i jego w³as-
noœci. Za³o¿enia te niekoniecznie musz¹ byæ œciœle spe³nione. Jaki jest zatem rzeczywisty
margines bezpieczeñstwa projektowanych komór?

Reinhard Rokahr i Gerard Durup swój referat Over 40 years of Development of
Design Criteria for Salt Caverns (Ponad 40 lat rozwoju kryteriów projektowania kawern
solnych) przedstawili w formie dyskusji. W koñcowej konkluzji stwierdzili, ¿e po okresie,
gdy koncentrowano siê na badaniach laboratoryjnych w celu ustalenia prawa materia³owe-
go dla soli, w ca³ej jego komplikacji, oraz po okresie burzliwego rozwoju metod numerycz-
nych w po³¹czeniu z rosn¹cymi mocami komputerów, nadesz³a pora, by zaj¹æ siê badaniami
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in situ. Bez nich nie da siê np. ustaliæ, w jakim stopniu dopuszczalne jest ekstrapolowanie
rezultatów testów wykonanych na 200 dm3 soli na obszar obejmuj¹cy ponad milion metrów
szeœciennych soli albo czy s³uszne s¹ za³o¿enia o jednorodnoœci i izotropowoœci z³o¿a solnego.

Nad stosowalnoœci¹ za³o¿eñ czynionych przy projektowaniu kawern zastanawiali siê
te¿ Kurt Staudtmeister i Dirk Zapf w pracy Aspects for the Design of Gas Caverns in the
Border Region of Salt Domes – Initial Conditions and Assumptions (Aspekty projektowa-
nia kawern gazowych w strefie brze¿nej wysadów solnych – warunki pocz¹tkowe i za³o-
¿enia). Nie referowali jednak badañ in situ, a jedynie eksperyment numeryczny. Zamodelo-
wano (przy u¿yciu pakietu FLAC3D) wysad solny, otoczony warstwami piaskowców
o ró¿nych w³asnoœciach, nakryty czap¹, utworami kredowymi i czwartorzêdowymi. Jako
wyjœciowy przyjêto stan wynikaj¹cy z ciê¿aru ska³. Zasymulowano nastêpnie okres
100 000 lat, po którym wykonano w brze¿nej strefie wysadu (130 m od brzegu) kawernê
o œrednicy 80 m, wysokoœci 300 m, o stropie na g³êbokoœci 988 m. Z symulacji wynika, ¿e
przed wykonaniem kawerny stan naprê¿eniowy w wysadzie by³ izotropowy, a przejœcie do
nieizotropowego stanu nastêpowa³o poza ska³ami solnymi. A wiêc takie za³o¿enie wydaje siê
ogólnie obowi¹zuj¹ce. Jednak po wykonaniu kawerny nastêpuje redystrybucja naprê¿eñ, ob-
szar zaburzony siêga 200 m. Z tego powodu autorzy nie zalecaj¹ lokowania kawern w mniej-
szej odleg³oœci od granic wysadu.

Jak najlepiej wyznaczyæ wartoœæ ciœnieñ pierwotnych w z³o¿u soli, zastanawiali siê
Peter L. Horvath i Sven E. Wille w referacie Determination of Formation Pressures in
Rock Salt with Regard to Cavern Storage (Wyznacznie ciœnienia górotworu w soli ka-
miennej pod k¹tem kawern magazynowych). Spoœród omawianych metod (laboratoryjne
badanie prób rdzenia, profilowanie gêstoœci, profilowanie grawimetryczne, próby szczeli-
nowania) autorzy uznali za najprecyzyjniejsz¹ profilowanie gêstoœci. Pozosta³e metody s¹
równie¿ cenne i potrzebne, powinny jednak odgrywaæ rolê uzupe³niaj¹c¹.

Ciekawy by³ referat Temperature Logging for Leak Detection in Gas Caverns (Profi-
lowanie temperaturowe w celu wykrycia nieszczelnoœci w kawernach gazowych), który
opracowali Stephan Grosswig, Eckart Hurtig, Andreas Reitze, Hartmut von Tryller i Bern-
hard Vogel. Profilowanie temperatury polega za zamocowaniu wzd³u¿ rury wydobywczej
kabla œwiat³owodowego czu³ego na temperaturê. Nieszczelnoœci, przez które gaz ucieka,
powoduj¹ anomalie w profilu temperatury (skutkiem efektu Joule’a–Thompsona). Mog¹
one byæ zwi¹zane z rozszczelnieniem kolumny wydobywczej, cementacji lub pakera. Nieza-
le¿nie od tego, za pomoc¹ kabla œwiat³owodowego mo¿na rejestrowaæ zachowanie siê gazu
w otworze podczas zat³aczañ i poborów. W praktyce jednak jest to metoda mo¿liwa do za-
stosowania jedynie w nowo wykonywanych kawernach. W istniej¹cych ju¿ kawernach in-
stalacja kabla wymaga³aby wyjêcia i ponownego za³o¿enia kolumny wydobywczej, co jest
nazbyt kosztowne.

Konferencja stanowi³a dobr¹ okazjê, by zaprezentowaæ polski dorobek w dziedzinie
górnictwa ³ugowniczego. Nie zmarnowano jej, na 22 wyg³oszone referaty siedem by³o z Polski.

Ostatni dzieñ zjazdu SMRI, 29 kwietnia, poœwiêcony by³ na sesjê terenow¹. Jedna
grupa uczestników przesz³a specjaln¹ trasê geologiczn¹ w Wieliczce, druga grupa trasê
specjaln¹ w Bochni. Niezale¿nie od tego, wszyscy uczestnicy zwiedzili Wieliczkê normal-
n¹ tras¹ turystyczn¹.
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