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Siódma konferencja „Mechanical Behavior of Salt” odby a si  w Pary u w dniach 
16–19 kwietnia 2012 r. Wzi o w niej udzia  135 specjalistów z dziesi ciu pa stw.  53 referaty 
przyj te na konferencj  zosta y opublikowane w tomie wydanym przez CRC Press.  W osob-
nym tomie Presses des Mines opublikowa o 26 posterów prezentowanych na konferencji.

Tematyka konferencji obejmowa a osiem g ównych zagadnie  z zakresu geomechaniki 
soli kamiennej:

1) Badania laboratoryjne i modelowanie równania konstytutywnego (Laboratory investi-
gations and constitutive modeling), w czaj c w to obserwacje mikroskopowe, mecha-
nizmy niszczenia i mechanizmy zdrowienia soli.

2) Sprz one procesy i efekty hydrochemiczne (termo-hydro-mechaniczno-chemiczne 
THMC) (Coupled processes and hydro-chemical effects), w czaj c w to zmiany prze-
puszczalno ci soli i procesy transportu wewn trz solnego.

3) Pomiary terenowe i analiza wsteczna (Field measurements and back analyses) 
z uwzgl dnieniem zarówno pomiarów in situ, jak i monitoringu eksploatacji.

4) Modelowanie numeryczne (Numerical modeling) z akcentem na niedok adno  danych 
i niejednoznaczno  równa  konstytutywnych oraz zachowanie si  obiektów o du ych 
rozmiarach i w du ej skali czasowej, a tak e nowe techniki modelowania. 

5) Suche kopalnie, zachowanie poeksploatacyjne, podsadzanie (Dry mining – post-mining – 
back  lling).

6) Kawerny magazynowe ciek ych w glowodorów i kawerny produkcyjne solanki (Liquid 
hydrocarbon storage and brine-production caverns).

7) Magazynowanie gazowych w glowodorów i energii spr onego powietrza (Gaseous 
hydrocarbon and compressed air energy storage) ze szczególnym uwzgl dnieniem 
cyklicznego nape niania i opró niania z wysok  cz stotliwo ci  (np. wyrównywanie 
szczytów dobowych).

8) Sk adowanie odpadów niebezpiecznych i radioaktywnych  (Hazardous and radioactive 
waste disposal).
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Polskie referaty: P. Wilkosz, S. Burliga, L. Grzybowski & W. Kasprzyk, Comparison 
of internal structure and geomechanical properties in horizontally layered Zechstein rock 
salt (Porównanie wewn trznej struktury i w asno ci geomechanicznych w horyzontalnie 
uwarstwionej cechszty skiej soli kamiennej) oraz J. lizowski, K. Urba czyk & K. Serbin, 
Salt chamber for the astroparticle detector – LAGUNA project (Komora solna dla detektora 
astrocz stek – projekt LAGUNA), dobrze si  wpisywa y w tematyk  konferencji.

Najwi cej miejsca w wyg oszonych referatach po wi cono badaniom podstawowym, 
maj cym na celu dok adne wyja nienie wszystkich zjawisk zwi zanych z pe zaniem soli, 
z jej niszczeniem i zdrowieniem (w asno ciom reologicznym). Ze wzgl du na to, e podj -
to osiem niezale nych prób przedstawienia zagadnienia, w trakcie konferencji uzgodniono 
wspóln  baz  pomiarów empirycznych, któr  modele b d  w stanie odtworzy .  

W ramach „Wspólnego projektu porównywania konstytutywnych modeli zachowania 
si  soli kamiennej” (Joint projects on the comparison of constitutive models for the mechani-
cal behavior of rock salt) przedstawiono dwa referaty: K. Salzer et al., Overview of the pro-
jects, reference mine for 3-D benchmark calculations, in-situ measurements and laboratory 
tests (Omówienie projektów  przyk adowej kopalni dla oblicze  wzorcowych 3D, pomiarów 
in situ i bada  laboratoryjnych) oraz A. Hampel et al., Overview of the models and results 
of 3-D benchmark calculations (Omówienie modeli i wyników wzorcowych oblicze  3-D). 
Porównywano w nich sze  modeli, których autorzy w czyli si  do projektu, przedstawiono 
dane dotycz ce odkszta cania si   lara w kopalni z kopalni soli Angersdorf oraz podano wy-
niki symulacji 3-D z u yciem tych modeli.  Jednak obecnie opracowanie pe nego równania 
konstytutywnego dla soli jest wci  dalekie od zako czenia i wymaga dalszych bada .

Dalszych bada  wymaga te  zachowanie si  górotworu wokó  kawern magazynowych 
gazu podczas szybkich cykli nape niania-opró niania. Konieczne jest uwzgl dnienie wp y-
wu zjawisk termicznych zwi zanych z operacjami magazynowymi na stan napr eniowo-
-odkszta ceniowy soli. Spo ród referatów po wi conych tej tematyce mo na wyró ni : 
B. Leuger, K. Staudtmeister & D. Zapf, The thermo-mechanical behavior of a gas storage 
cavern during high frequency loading (Termomechaniczne zachowanie si  kawerny maga-
zynowej gazu podczas cykli wysokiej cz stotliwo ci). Autorzy pokazali na przyk adach, e 
pomini cie napr e  termospr ystych daje fa szywy obraz stanu górotworu.

Mimo licznych prac po wi conych tej tematyce wci  nie jest jasne, jaki nale y przyj-
mowa  próg dylatancji przy projektowaniu kawern solnych oraz jak przebiega wzrost prze-
puszczalno ci soli, gdy zaistniej  sprzyjaj ce temu warunki. Jednak mo liwo ci komputerów 
i oprogramowania wzros y na tyle, e stawiane hipotezy mo na przetestowa  za pomoc  
modelowania numerycznego .
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