
XII Miêdzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal
K³odawa, 11–12.10.2007

Kolejne Miêdzynarodowe

Sympozjum Solne, organizowane

niemal co roku przez Polskie Sto-

warzyszenie Górnictwa Solnego

(PSGS) pod has³em Quo Vadis Sal,

odby³o siê w dniach 11–12 paŸ-

dziernika 2007 r. w K³odawie.

G³ównym tematem tego spotkania

by³a rola przemys³u solnego w

gospodarce. W sympozjum udzia³

wziê³o a¿ 101 osób z 35 instytucji,

w tym goœcie zagraniczni z Bia³orusi, Belgii, Holandii,

Niemiec i Turcji, patronat nad nim obj¹³ zaœ minister

gospodarki. W obradach uczestniczyli g³ównie geolodzy,

górnicy, mierniczy górniczy, pracownicy nauki, prze-

mys³u i urzêdów oraz przedstawiciele biznesu.

Podczas spotkania wyg³oszono 24 referaty przygoto-

wane przez 38 autorów (6 z zakresu geologii, 6 — geome-

chaniki, 7 — górnictwa, 5 — geofizyki, miernictwa i

kartografii), których dwujêzyczne (polskie i angielskie)

streszczenia zamieszczono w specjalnie przygotowanych

materia³ach sympozjalnych. Goœcinnym gospodarzem

sympozjum i jednym z g³ównych jego sponsorów by³a
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Ryc. 1. Prezes Zarz¹du Kopalni Soli K³odawa, mgr M. Chechelski,

prezentuje aktualny stan i dalsze plany zagospodarowania z³o¿a soli

i funkcjonowania kopalni. Fot. J. Sza³añski

Ryc. 2. Uczestnicy sympozjum zapoznaj¹ siê z wykszta³ceniem i technikami eksploatacji kompleksu soli ró¿owej w wyrobiskach trasy
turystycznej na poziomie –600 m w kopalni k³odawskiej. Fot. M. Tomaszczyk



Kopalnia Soli K³odawa, której przedstawiciele zapewnili

uczestnikom wyœmienit¹ atmosferê oraz wsparcie logi-

styczne z zapleczem lokalowo-gastronomicznym.

Zaprezentowane referaty podzielono na 4 g³ówne gru-

py tematyczne.

1) Prezentacje o tematyce geologicznej — dotyczy³y:
� stanu rozpoznania geologicznego niezagospodaro-

wanych wysadów solnych w Polsce, kwalifi-
kuj¹cych siê jako potencjalne obiekty pod budowê
kawernowych magazynów;

� wystêpowania i charakterystyki permskich ska³
zubrowych w Polsce jako oœrodka skalnego do loko-
wania odpadów promieniotwórczych;

� badañ inkluzji w solach kamiennych oraz wystêpo-
wania i genezy halitu niebieskiego w œwietle badañ
geochemiczno-strukturalnych.

2) Prezentacje o tematyce geomechanicznych ska³ sol-

nych — dotyczy³y:
� wyników badañ laboratoryjnych permskich ska³ serii

solnej;
� pomiarów przemieszczeñ w komorach solnych i

modelowania struktur z obliczaniem przemieszczeñ
i naprê¿eñ metod¹ elementów skoñczonych.

3) Prezentacje o tematyce górniczej — dotyczy³y:
� polityki, metod i mo¿liwoœci magazynowania gazu

oraz sk³adowania odpadów promieniotwórczych i
CO2 w z³o¿ach soli;

� prognozowania zmian kszta³tu kawern magazyno-
wych przy operowaniu solank¹ jak medium wyporo-
wym;

� urabiania mechanicznego soli kamiennej oraz pro-
gnozowania, m.in. poprzez konstrukcjê modeli 3D
budowy górotworu solnego i wyrobisk oraz
zagro¿eñ gazowych i wodnych w kopalniach soli.

4) Prezentacje o tematyce technik pomiarowych i

interpretacyjno-archiwizacyjnych — dotyczy³y:
� kompleksowego profilowania geofizycznego ska³

solnych w otworach wiertniczych;
� technik laserowego skanowania przestrzennego

wyrobisk;
� konstrukcji trójwymiarowych obrazów infrastruk-

tury i budowy geologicznej kopalñ soli oraz syste-
mów archiwizacji map i danych o górnictwie na
przyk³adzie zasobów dokumentacyjnych kopalni
w Bochni.

Na uwagê zas³uguje referat, w którym K. Cyran, L. Nat-

kaniec-Nowak i T. Tobo³a zwrócili uwagê na zjawisko

wystêpowania inkluzji w ska³ach solnych, metody ich

identyfikacji, klasyfikacji i interpretacji w celu odczytania

historii ska³y oraz oddzia³ywanie naprê¿eñ i obecnoœæ

p³ynów. Powi¹zanie inkluzji z odpowiednimi badaniami

fizykochemicznymi, a w szczególnoœci z oddzia³ywaniem

naprê¿eñ przy wykorzystaniu metod analizy obrazu, mo¿e

wzbogaciæ wiedzê o procesach wielofazowych przemian w

ska³ach solnych.

W badaniach geomechanicznych od niedawna zazna-

cza siê zainteresowanie powi¹zaniem przemieszczeñ

obserwowanych w wyrobiskach i na powierzchni terenu z

wynikami modelowania programami MES. Tworz¹cy siê

kierunek badañ powinien w przysz³oœci stworzyæ nowe

mo¿liwoœci w geomechanice, pozwalaj¹c na okreœlanie dla

potrzeb prognozowania w³aœciwoœci du¿ych obszarów

górotworu oraz weryfikacjê przez pomiar wyników mode-

lowania geomechanicznego w przestrzeni 3D z uwzglêd-

nieniem czasu. Tej tematyki dotyczy³y referaty J. Bie-

niasza, G. Kortasa, A. Maj i W. Wojnara.

Na mo¿liwoœæ lokalizacji zagro¿eñ wodnych i gazo-

wych na podstawie korelacji litologiczno–tektonicznych

wskazali S. Burliga i G. Misiek, prezentuj¹c swoje wnio-

ski na podstawie obserwacji i badañ w kopalni k³odaw-

skiej. Rozwiniêcie tej tematyki z poszerzeniem o analizê

tektoniki z³o¿a, statystyczne ujêcie licznych zjawisk

wodnych i gazowych oraz budowê przestrzennych

modeli ich rozmieszczenia (referat J. Che³miñskiego z

zespo³em) mo¿e w przysz³oœci umo¿liwiæ opracowanie

kryteriów potencjalnego zagro¿enia, a uwzglêdniaj¹c

roboty górnicze — tak¿e ocenê stopnia ryzyka w pod-

ziemnej kopalni, jak i zagro¿enia szczelnoœci kawern.

Potrzebê archiwizacji danych kartograficznych o sta-

rym górnictwie zasygnalizowa³ J. Maciaszek, proponuj¹c

by objê³a ona wszystkie dane kartograficzne, liczbowe i

zapisy o miejscach wystêpowania wyrobisk. Utworzony

katalog móg³by byæ udostêpniany w trybie informacji o

terenie, np. poprzez sieæ internetow¹.

Fascynuj¹cym punktem programu sympozjum by³a

wycieczka uczestników na poziom –600 m w kopalni w

K³odawie (ryc. 2). Na rozbudowywanej wci¹¿ trasie tury-

stycznej wytrawni geolodzy (G. Misiek, P. Kolonko i S. Ja-

niów) i górnicy ze s³u¿b kopalni objaœniali profil geolo-

giczny utworów górnego permu (jedyny tak kompletny i

przydatny do badañ na terenie Polski), specyficzne zjawi-

ska tektoniki solnej, metody i problemy eksploatacji soli w

skomplikowanym z³o¿u wysadowym oraz istniej¹ce

zagro¿enia wodno-gazowe.

Nale¿y podkreœliæ wysoki poziom merytoryczny

wyst¹pieñ, dobre przygotowanie edytorskie materia³ów

sympozjalnych oraz t³umaczenie prezentacji w dwóch

jêzykach. Mankament w postaci braku pe³nej treœci refe-

ratów w formie wydawniczej zostanie wkrótce uzupe³nio-

ny przez planowane wydanie w 2008 r. kolejnego numeru

Przegl¹du Solnego, zawieraj¹cego nades³ane teksty

wyst¹pieñ. Materia³y sympozjalne zostan¹ te¿ umiesz-

czone na nowej stronie internetowej Polskiego Stowarzy-

szenia Górnictwa Solnego (www. psgs. pl). Coroczne

konferencje z cyklu Quo Vadis Sal, organizowane przez

PSGS, sta³y siê ju¿ w kraju g³ównym forum wymiany

myœli i doœwiadczeñ specjalistów zajmuj¹cych siê zagad-

nieniami rozpoznania, badañ i zagospodarowania z³ó¿

solnych oraz szeroko pojêtym „marketingiem” solnym.

Grzegorz Kortas
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