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XVI Mi dzynarodowe Sympozjum Solne z cyklu Ouo Vadis Sal odby o si  
w dn. 13–15 pa dziernika 2011 r. w Toruniu. Organizatorami Sympozjum by y Polskie 
Stowarzyszenie Górnictwa Solnego i Inowroc awskie Kopalnie Soli „Solino” SA (te ostat-
nie pe ni ce rol  gospodarza imprezy), za  jego wiod cym tematem – „Magazynowanie 
i sk adowanie w wyrobiskach solnych – tera niejszo  i przysz o  górnictwa solnego”. 
Miejscem posiedze  i spotka  towarzyskich uczestników sympozjum by  doskonale przy-
gotowany do obs ugi podobnych imprez hotel Bulwar w Toruniu. W sympozjum uczest-
niczy o 148 osób (Fig. 1), reprezentuj cych 50 jednostek naukowo-badawczych, kopal  
i  rm specjalistycznych oraz urz dów administracji pa stwowej z Polski i z zagranicy, 
w tym 13 zagranicznych  rm, g ównie niemieckich, zwi zanych z solnictwem. Sympo-
zjum zosta o obj te patronatem wicepremiera i ministera gospodarki Pana Waldemara 
Pawlaka, za  na podzi kowanie za hojny sponsoring zas uguj : CFT Polska Sp. z o.o., 
Hydro-Nafta Sp. z. o.o., Investgas SA, KGHM Polska Mied  SA, Kopalnia Soli „Wielicz-
ka” SA, ORLEN SA, O rodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych 
„Chemkop” Sp. z o.o., Przedsi biorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych Sp. z. o.o. oraz 
Sandvik Polska Sp. z o.o. 

Szczególny nacisk w wyst pieniach po o ono na technologie magazynowania ropy i ga-
zu oraz sk adowania odpadów w wyrobiskach solnych. Uwzgl dniono tak e, cho  w mniej-
szym stopniu, inne zagadnienia dotycz ce prac geologicznych i górniczych kopalnictwa 
solnego. Zg oszone prezentacje podzielono na cztery tematyczne sesje referatowe, obejmu-
j ce cznie 26 wyst pie , za  wyselekcjonowan  cz  przedstawiono w ramach sta ej sesji 
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plakatowej. Dostosowuj c si  do uwag uczestników wcze niejszych sympozjów, zdecydo-
wano o przeznaczeniu blisko jednej trzeciej czasu trwania sympozjum na dyskusje i komen-
tarze, co umo liwi o dobry kontakt autorów prezentacji ze s uchaczami i sta o si  inspiracj  
do interesuj cych polemik.

W ramach pierwszej sesji tematycznej (pi  referatów), zatytu owanej „Perspektywy 
rozwoju magazynowania i sk adowania w strukturach solnych”, przedstawiono stan zaso-
bów soli w Polsce i mo liwo ci ich wykorzystania ze zwróceniem uwagi na rozmieszczenie 
z ó  i pojemno ci przysz ych potencjalnych magazynów gazu, a w szczególno ci na ocen  
mo liwo ci budowy magazynów i sk adowisk w regionie szczeci skim (PIG-PIB i AGH). 
Zaprezentowano te  aktualny stan rozpoznania geologicznego wysadu solnego Gorleben 
w Niemczech (referat  rm BGR i BfS z Niemiec), w ko cu lat 70. ubieg ego wieku, wyty-
powanego na sk adowisko odpadów promieniotwórczych. Uzyskany w wyniku wieloletnich 
prac badawczych, interpretacji naukowych i przetworze  danych obraz budowy geologicz-
nej wysadu i jego otoczenia jest dowodem na to, jak wielk  wag  przyk adaj  specjali ci 
niemieccy do rzetelnego rozpoznania geologicznego takich obiektów w celu ograniczenia 
ryzyka podczas realizowania tej formy sk adowania niebezpiecznych odpadów. Taka forma 
konsekwentnej dzia alno ci poznawczej, z wykorzystaniem wszystkich dost pnych danych, 

Fig. 1. Uczestnicy sympozjum podczas sesji referatowej (fot. M. Szyd o)

Fig. 1. Participants of the Symposium during the lecture session (phot. M. Szyd o)
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metod analitycznych i przetwarzania danych, powinna sta  si  wzorem dla obecnej i przy-
sz ej dzia alno ci górniczej na wysadach w Polsce, gdy  dzi  podobna prospekcja prowadzo-
na jest w sposób wybiórczy.

Tematem drugiej sesji referatowej (osiem prezentacji) by y ró norodne techniki prac 
górniczych stosowane w z o ach soli. W trzech referatach przedstawiono metodyk  po-
miarów geo  zycznych parametrów górotworu solnego przed budow  i podczas budowy 
podziemnej kawerny, problem kontroli cementacji otworów wiertniczych w z o ach soli 
metod  akustyczn  (ACE; Geo  zyka Toru  Sp. z o.o.) oraz metodyk  pomiarów kawern 
sonarem akustycznym i przetworzenia uzyskanych danych dla przestrzennej projekcji ka-
wern (  rma SOCON GmbH z Niemiec). Omówiono wyniki bada  wyp ywu magazynowa-
nej ropy i paliw na jako  solanki, która z kawern magazynowych mo e by  kierowana do 
zak adów chemicznych. Istotnych zagadnie  na temat technik ugowania otworowego pod-
ziemnych kawern dotyczy referat (  rmy UGS GmbH i STORENGY Deutschland GmbH 
z Niemiec) o sposobie rozpoznania i usuwania przeszkód o charakterze geologicznym przy 
ich budowie. Na przyk adzie bada  materia u rdzeniowego z wysadu Mogilno wykazano 
przydatno  charakterystyki mineralogiczno-petrogra  cznej ska  solnych do optymalizacji 
lokowania kawern magazynowych w z o ach wysadowych. Autorzy z Bia orusi przedstawi-
li perspektywy zagospodarowania kustowi skiego z o a soli dewo skich metod  ugowa-
nia otworowego. Wykonane (AGH) modelowanie w przestrzeni 3D napr e  w caliznach 
w polu 2 w kopalni K odawa w wysadzie k odawskim wskaza o na mo liwo  wykorzy-
stania pozostawionych calizn, jednak dyskusja dotycz ca tego zagadnienia nie wyja ni a 
przyj tych do modelowania za o e . 

Kolejna sesja tematyczna, zatytu owana „Zagro enia górnicze i ochrona powierzchni 
terenu” (sze  referatów), obejmowa a szerok  problematyk  zagro e  powierzchni terenu, 
b d cych wynikiem dzia alno ci górniczej w z o ach soli. Autorzy (OB-RGSCh „Chemkop” 
Sp. z o.o.) w próbie przedstawienia metodyki rozpoznania budowy wewn trznej oraz granic 
wysadów solnych podkre lili trudno ci takich interpretacji, wynikaj ce z wyj tkowo z o o-
nego uk adu warstw ewaporatów i ska  p onych, cz sto przefa dowanych i u o onych pio-
nowo. Pomocne by oby wykonanie w obr bie pó ki stropowej wysadu poziomych otworów 
wiertniczych, za  zaproponowane w toku dyskusji odwiercenie podobnych otworów poni-
ej pó ki sp gowej planowanej kawerny magazynowej dostarczy oby danych do wykonania 

wiarygodnego modelu budowy wewn trznej struktury solnej. Kolejne referaty po wi co-
ne by y zjawiskom przemieszcze  w górotworze solnym w konsekwencji robót górniczych. 
Przedstawiono wst pne wyniki bada  deformacji stropowej pó ki ochronnej w kopalni „K o-
dawa” poprzez pomiary przemieszcze  w chodnikach (OB-RGSCh „Chemkop” Sp. z o.o. 
i Kopalnia Soli „K odawa” SA). Hydrogeologiczne i geotechniczne problemy utrzymania 
zabytkowego szybu „Górsko” i d ugookresowej aktywno ci wodnego najstarszego wycieku 
w kopalni „Wieliczka” by y ilustracj  specy  cznych przejawów zagro enia i stosowanych 
zabezpiecze , w których uwzgl dnia si  rygorystyczne wymogi konserwatorskie (Kopalnia 
Soli „Wieliczka” SA). Przedstawiono równie  (AGH) wyniki monitoringu przemieszcze  
stropów zabytkowych komór w tej kopalni, wskazuj c na powi zanie zawodnienia powie-
trza kopalnianego z tempem zaciskania wyrobisk. Wykazano, e na spadek pr dko  osiada  
powierzchni terenu w Wieliczce wp ywaj  prowadzone prace zabezpieczaj ce. W referacie 
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po wi conym technologii zatopienia kopalni soli w Inowroc awiu i jej obecnym wp ywie na 
rodowisko autorzy (OB-RGSCh „Chemkop” Sp. z o.o.) udowodnili, e przeprowadzone wów-

czas górnicze czynno ci likwidacyjne by y wykonane prawid owo. Wyst pienie to wywo a o 
o ywion  dyskusj , w której konkluzji wskazano na potrzeb  formalnego wypowiadania si  
Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego w wa nych dla bran y solnej sprawach, szcze-
gólnie w sytuacji rozpowszechniania niekompetentnych opinii z zakresu solnictwa.

Ostatnia sesja referatowa by a po wi cona roli pomiarów i bada  geologicznych w z o-
ach soli (siedem referatów). Przedstawiono geologiczne modele 3D budowy z o a solnego 

na przyk adzie wysadu Gorleben (BGR z Niemiec) oraz wyniki podobnych polskich rozwi -
za . Zwrócono uwag  na zalety projekcji 3D w rozpoznawaniu budowy geologicznej z ó  
soli i wykorzystania takich przetworze  w projektowaniu prac górniczych i analizie zagro e  
(PIG-PIB). Przedstawiono tak e pierwsze próby zastosowania interferometrii radarowej do 
identy  kacji przemieszcze  powierzchni w Inowroc awiu (PIG-PIB). Na uwag  zas uguje 
udokumentowanie w k odawskim wysadzie solnym wiarygodnych wyst pie  najstarszych 
ogniw cechsztynu (Uniwersytet Wroc awski), zastosowanie geochemicznych kryteriów 
okre lenia genezy solanek obecnych w wysadach (dane z obszaru Niemiec) oraz próba po-
wi zania automor  cznego kwarcu, obecnego w czapach gipsowych wysadów, z niszczony-
mi ogniwami ewaporatowymi zwierciad a solnego (Uniwersytet A. Mickiewicza). Wskazano 
tak e (referat OB-RGSCh „Chemkop” Sp. z o.o.) na znaczenie w asno ci ugowniczo-geo-
mechanicznych ska  solnych przy kwali  kacji z ó  pod k tem ich przydatno ci jako obiek-
tów magazynowych. 

Uwag  uczestników zwróci , odbiegaj cy nieco od specjalistycznego charakteru sym-
pozjum, interesuj cy referat ukazuj cy wyrobiska solne jako przestrze  urbanistyczn , 
mo liw  do planowego pogórniczego zagospodarowania i podlegaj c  ochronie, co obok 
tradycyjnego podej cia do likwidacji kopal  soli poszerza perspektyw  dalszego wykorzy-
stania wyrobisk (Piotr Langer – Politechnika Krakowska).

Spo ród przedstawionych w sesji plakatowej dziewi ciu posterów cztery dotyczy y ba-
da  prowadzonych w otworach wiertniczych (geo  zyka otworowa i georadar kierunkowy) 
w celu rozpoznania budowy otaczaj cych utworów ewaporatowych. Dwa referaty omawia y 
geologiczne uwarunkowania budowy kawernowych magazynów w zapadlisku Prypeci na 
Bia orusi i sk adowiska niebezpiecznych odpadów w utworach solnych na terenie Legnicko-
-G ogowskiego Okr gu Miedziowego, za  jeden ukazywa  przydatno  geologicznych cyfro-
wych modeli 3D struktur solnych w planowaniu dzia a  górniczych. Przedstawiono równie  
parametry jako ciowe (mineralogiczne i technologiczne) kopaliny sylwinitowej pozyskiwa-
nej ze z o a starobi skiego na Bia orusi oraz wyniki zastosowania mikrotomogra  i kompu-
terowej w celu uzyskania obrazu budowy wewn trznej próbek ska  solnych.

Interesuj cym uzupe nieniem sympozjum by a krótka wycieczka z wytrawnymi przewod-
nikami po najciekawszych zabytkach Torunia – pi knego, niegdy  bardzo bogatego miasta 
o z o onej historii, z du  liczb  pieczo owicie zachowanych i zrekonstruowanych zabytków, 
potocznie kojarz cego si  ze s ynnym polskim produktem cukierniczym – piernikami.

Kolejne sympozjum z cyklu Quo Vadis Sal mia o, podobnie jak poprzednie, charakter 
techniczny, ze zwróceniem uwagi na wykorzystanie aktualnego dorobku naukowego zespo-
ów autorskich, a w szczególno ci – niestety nielicznych – wyników projektów badawczych 
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 nansowanych przez pa stwo. Konfrontacja przedstawionych wyników prac i bada  o rod-
ków zagranicznych i krajowych ukaza a w sposób szczególnie widoczny nik y udzia  bud etu 
pa stwa w nak adach na badania promuj ce innowacyjne technologie magazynowania i sk a-
dowania w strukturach solnych, a tak e na kreowanie i wykorzystanie nowych metod bada  
geologicznych, inteligentne przetwarzanie danych oraz na monitorowanie zagro e  górni-
czych i ich opanowywanie. Zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego kraju, m.in. przez 
tworzenie rezerw magazynowych w formie operacyjnych kawernowych magazynów gazu 
i paliw, staje si  spraw  coraz bardziej pal c , a kwestia przeznaczenia stosownych nak adów 
na stworzenie wykwali  kowanych kadr i prowadzenie niezb dnych bada  nadal nie jest uzna-
wana za priorytetow . Konieczne s  decyzje rz dowe, zach caj ce  rmy pa stwowe i pry-
watne do aktywnego zaanga owania si  w te dzia ania, równie istotne dla przysz ego bilansu 
energetycznego Polski, jak poszukiwania gazu i ropy z nowych z ó  niekonwencjonalnych. 

Abstrakty zaprezentowanych referatów i posterów s  dost pne w formie plików do po-
brania na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego (www.psgs.pl) 
w zak adce „Konferencje”.
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