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W ubieg ym roku miasto York w Wielkiej Brytanii go ci o konferencj  ugownicz  
SMRI (Solution Mining Research Institute).  Konferencje takie organizowane s  dwa razy 
w roku, w tym raz w Europie, w celu przedstawienia najnowszych wyników prac badaw-
czych oraz wymiany informacji o osi gni ciach technicznych.

SMRI jest organizacj  zrzeszaj c   rmy z ca ego wiata zwi zane z górnictwem ugow-
niczym w celu wymiany do wiadcze  i wspólnego  nansowania prac badawczych.  Nale  
do niej producenci solanki i u ytkownicy komór solnych do magazynowania mediów (a wi c 
tak e du e koncerny chemiczne i naftowe), uczelnie techniczne i o rodki badawcze, wyko-
nawcy wyspecjalizowanych bada  oraz  rmy projektowe i konsultingowe. Z Polski jedynym 
cz onkiem SMRI jest OBR Chemkop, Kraków (od 1990 roku).

Spo ród 25 referatów a  dziewi  dotyczy o Wielkiej Brytanii – poczynaj c od geologii 
z ó  soli, poprzez geomechanik , termodynamik  magazynowanie gazu, nowe inwestycje 
oraz ciekawostki techniczne zwi zane z budow  kawern magazynowych. Wielka Brytania 
jest obecnie drugim po Niemczech krajem, w którym buduje si  du  liczb  nowych maga-
zynów kawernowych, i przez wiele najbli szych lat taka sytuacja si  utrzyma. 

Na uwag  zas ugiwa y szczególnie nast puj ce referaty:
– Paul Nelson & Andrew Stacey, A Unique Aspect of Storing Natural Gas in Offshore 

Salt Caverns (Wyj tkowe aspekty magazynowania gazu ziemnego w solnych kawer-
nach pod dnem morskim): Omówiono projekt Gateway – wykonania pola kawern ma-
gazynowych gazu ziemnego w odleg o ci 25 km od wybrze a, na po udniowy zachód 
od Barrow-in-Furness.  Z o e solne, w którym planowane s  kawerny gazowe (Lower 
Preesall Halite), ma mi szo  oko o 200 m, a strop soli wyst puje na g boko ci 
515–649 m p.p.m. 
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– James Slingsby et al., The Removal of Damaged Dewatering (Wyj cie uszkodzonej rury 
solankowej): Opisano sposób wyci gni cia, po pierwszym nape nieniu kawerny ga-
zem, uszkodzonej, zdeformowanej rury solankowej przez luz  ci nieniow  urz dzenia 
snubbibg unit. 

– Robert McLeod et al., The Repair of a Gas Storage Cavern Well after Failure of a Pre-
-operational Mechanical Integrity Test (Naprawa otworu kawerny magazynowej gazu 
po  negatywnym przed-operacyjnym te cie szczelno ci): Przedstawiono problemy, któ-
re wyst pi y w nowym brytyjskim kawernowym magazynie gazu w Aldborough. Test 
przeprowadzony po wy ugowaniu kawerny ujawni  nieszczelno  cementacji kolum-
ny13 ".  G ówna trudno  polega a na znalezieniu odcinka, w którym kolumna by a 
nieszczelna.  Za pomoc  dwóch pakerów robiono testy odcinkami, a  znaleziono miej-
sce nieszczelne. Nast pnie po sfrezowaniu 20-metrowego odcinka kolumny 13  zace-
mentowano dodatkow  kolumn  10¾".

 Spo ród ciekawych referowanych prac warto równie  wymieni  nast puj ce:
– Fritz Wilke et al., Solution Mining with two Boreholes for Gas Storage in Zuidwending, 

The Netherlands  ( ugowanie kawerny przez dwa otwory dla mazynu gazu w Zuidwen-
ding, Holandia):  Nowe holenderskie pole kawern na gaz znajduje si  na g boko ci 
1000–1400 m. Ka da kawerna ma dwa otwory oddalone od siebie o 15 m. Pocz tkowo 
ich celem by o jedynie zwi kszenie wydajno ci zat aczania i odbioru gazu z kawerny. 
W trakcie ugowania okaza o si  jednak, e mo na u y  obu otworów do ugowania, 
przyspieszaj c ten proces. Przy okazji wykorzystano drugi otwór do nowatorskiego po-
miaru st enia solanki w kawernie, poza jej osi .

– Heike Bernhardt et al., New Developments in the Gas First Fill Process of Natural 
Gas Storage Caverns (Nowe rozwi zania procesu pierwszego nape niania kawern ga-
zowych): Autorzy projektu dzi ki zastosowaniu nowej konstrukcji wg bnego wyposa-
enia otworu kawernowego (landing nipple, anchor seal unit) udwodnili, e mo liwe 

jest zwi kszenie rednicy kolumny solankowej do 6 ", a nawet 7". Taka konstrukcja 
pozwala skróci  czas pierwszego nape niania kawerny gazem nieraz nawet o po ow .

– Karen Steel & Wes Sonenreich, Carbon sequestration and solution mining – the bicar-
bonate solution (Sekwestracja w gla i górnictwo ugownicze – roztwór dwuw glanu):  
Opisano nowatorski proces konwersji dwutlenku w gla w kwa ny w glan sodu przy 
u yciu solanki. W metodzie tej g ówny problem polega na wytworzeniu odpowiednich 
warunków do zachodzenia po danej reakcji chemicznej.

– Jürgen Kepplinger et al.,  Present trends in compressed air energy and hydrogen storage 
in Germany (Aktualne trendy w magazynowaniu energii spr onego powietrza i wodo-
ru w Niemczech): Na marginesie referatu zwrócono uwag  na to, e rozwój elektrowni 
wiatrowych poci ga za sob  potrzeb  magazynowania energii.  Poza godzinami szczytu 
nadmiar energii wiatrowej mo e by  magazynowany w spr onym powietrzu albo wy-
korzystany do elektrolizy wody, a uzyskany wodór mo e by  zastosowany do nap du sa-
mochodów wyposa onych w odpowiednie ogniwa paliwowe. Wodór jednak tak e musi 
by  gdzie  magazynowany. Szacunkowe wyliczenia  rmy Siemens wskazuj , e do roku 
2050 w Europie b dzie potrzebnych ok. 250 kawern solnych do magazynowania spr o-
nego powietrza lub wodoru, by wykorzysta  ca  moc elektrowni wiatrowych. 
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W trakcie konferencji czestnicy mieli mo no  zwiedzenia kawernowego magazynu 
gazu w Aldborough. W spó ce zarz dzaj cej magazynem dwie trzecie udzia ów ma SSE 
(Scottish and Southern Energy), za  jedn  trzeci  Statoil (UK) Ltd. Magazyn sk ada si  
z dziewi ciu kawern, z których sze  zosta o ju  nape nione gazem, a kolejne trzy by y przy-
gotowywane do pierwszego nape nienia.  Z o e le y na g boko ci ok. 1800 m. Otwory ka-
wernowe by y wiercone kierunkowo, w linii, z jednego placu. Dzi si ciometrowa odleg o  
mi dzy g owicami okaza a si  w praktyce zbyt ma a, w efekcie czego urz dzenia pracuj ce 
przy jednym z otworów uniemo liwia y prac  przy otworach s siednich. Przeci tna obj to  
kawern wynosi a 270 tys. m3, solank  z ugowania zrzucano do Morza Pó nocnego.  Zapla-
nowano prac  kawern w cz stych cyklach w przedziale ci nienia 12–27 MPa.
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