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Szanowni Czytelnicy
Zacznę od analizy notowań ceny za barył-

kę ropy naftowej brent, która w sierpniu miała 
tendencję zwyżkową od ok. 72 usd na począt-
ku sierpnia do prawie 78 usd na jego końcu. 
Na początku sierpnia serwisy informacyjne po-
wiadamiały o dużych zapasach ropy naftowej, 
czyli o tendencji wzrostowej która się dosłownie 
w kilkanaście dni zmniejszyła dość drastycznie. 
Takie zmiany to zapewne (choć nie tylko to mo-
gło być przyczyną) wynik wprowadzonego 23 
sierpnia 25% cła na chińskie towary. Tendencja 
wzrostowa w cenie za baryłkę mogła być też 
spowodowana drastycznymi ograniczeniami 
i naciskami na państwa handlujące z Iranem. 
Na początku sierpnia weszły w życie wprowa-
dzone przez USA sankcje na Iran, które dotyczą 
m.in. sektora motoryzacyjnego, dostępu do 
amerykańskiej waluty oraz handlu metalami 
i węglem. 4 listopada mają zostać przywrócone 
sankcje dotyczące m.in. sektora energetycznego 
i bankowości. 

W związku z taką sytuacją należy zadać 
pytanie jak wygląda i będzie wyglądał polski 
przemysł naftowy przy takiej dynamice zmian. 
Toczą się losy decyzji LOTOSU w sprawie udzia-
łu w projekcie Yme na Morzu Północnym. Jeśli 
spółka (obecna na norweskim szelfie kontynen-
talnym od 11 lat) nie zdecyduje się sprzedaż 
posiadanych 20 proc. udziałów w tym przedsię-
wzięciu, to w latach 2019-2020 będzie musiała 
uczestniczyć w zagospodarowaniu tego złoża. 
Koszt jednak to blisko 700 mln zł. Czy stać na 
to LOTOS? Obecnie wydobycie gazu ziemnego 
i ropy naftowej odbywa się ze złóż Atla, Vale, 
Skirne i Heimdal w obszarze Heimdal, a także 
ze złóż Sleipner Ost i Vest, Loke oraz Gungne 
w obszarze Sleipner. A może zamierza rozszerzyć 
swoje aktywa na Morzu Północnym, czego nie 
wyklucza zarząd GK. Lotos w Norwegii posiada 
udziały w 28 koncesjach. Zasoby wydobywalne 
ropy naftowej i gazu ziemnego szacowane są na 
ok. 36 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy nafto-

wej). Stanowi to ponad 1/3 wszystkich zasobów 
węglowodorów Lotosu. Dużą aktywnością na 
Norweskim Szelfie Kontynentalnym od ponad 10 
lat wykazuje się również PGNiG, które posiada 
udziały w 20 koncesjach (wydobycie odbywa 
się m.in. ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale oraz 
Gina Krog) a w najbliższym czasie rozpocznie 
się również wydobycie ze złóż Skogul i Aerfugl. 
Zasoby wydobywalne ropy i gazu w obszarach 
tych koncesji PGNiG, szacowane są na ok. 83 
mln boe. Ekspansja PGNiG trwa i spodziewamy 
się wkrótce nowych optymistycznych informacji, 
tym bardziej, że ich potrzebujemy w kontekście 
realizowanego projektu Baltic Pipe. Kolejnych 
sukcesów poszukiwawczych spodziewamy 
się również w obszarze złoża gazu ziemnego 
Przemyśl, gdzie dość poważnie mówi się od 
wielu miesięcy o jego rewitalizacji i zwiększe-
niu zasobów wydobywalnych nawet o ok. 20 
mld m3 gazu ziemnego. Kontynuując polską 
działalność PGNiG, to wraz z ORLEN Upstream 

na początku sierpnia spółki odkryły nowe złoże 
gazu ziemnego w Wielkopolsce.  Przeprowadzo-
ny w otworze Chwalęcin-1K test produkcyjny 
wykazał możliwości produkcji gazu ziemnego 
na poziomie 50 mln m3 gazu rocznie. Odkryte 
złoże zlokalizowane jest na terenie wspólnej 
koncesji Śrem-Jarocin. Obecnie ORLEN Upstream 
prowadzi prace wiertnicze w lokalizacji Bystro-
wice-OU1. Jak informuje spółka jest to pierwszy 
odwiert realizowany na obszarze  koncesji Sien-
nów-Rokietnica (na NW od złoża Przemyśl), (por. 
mapa koncesji, czerwona strzałka), na obszarze 
której samodzielnie realizuje poszukiwania gazu 
ziemnego w utworach miocenu autochyoniczne-
go. W Karpatach realizuje również duży projekt 
badań sejsmicznych w rejonie Gorlic.

Wszystkim naszym Czytelnikom
życzę miłej lektury..

Żródło: https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/geologia/koncesje_geologiczne/2018/07-18/Koncesje2018W_VII.jpg
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Możliwości rozwoju energetyki gazowej

Possibilities of gas power 
development 

Summary
The strategy of decarbonising the econ-

omy requires the introduction of new energy 
technologies. Systems with gas turbines are 
characterized by many features that are useful 
for the power system in the case of a wider use 
of renewable energy sources. The article fo-
cuses on the parameters and characteristics of 
modern gas turbines and gas and air systems. 
To illustrate the consequences of the wider use 
of renewable energy sources, the parameters of 
wind, solar and gas power plants cooperating 
with each other to compensate for the produc-
tion of electricity over time are presented.

Streszczenie
Strategia dekarbonizacji gospodarki wyma-

ga wprowadzenia do eksploatacji nowych tech-
nologii energetycznych. Systemy z turbinami 
gazowymi charakteryzują się wieloma cechami, 
które są przydane dla systemu elektroenerge-
tycznego w przypadku szerszego wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii. W artykule 
szczególną uwagę zwrócono na parametry 
i charakterystyki nowoczesnych turbin gazo-
wych oraz układów gazowo-powietrznych. Dla 
zilustrowania konsekwencji szerszego wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii przed-
stawiono parametry elektrowni wiatrowych, 
słonecznych i gazowych współpracujących ze 
sobą dla wyrównania produkcji energii elek-
trycznej w czasie.

1. Wprowadzenie
Strategia dekarbonizacji gospodarki wyma-

ga wprowadzenia do eksploatacji nowych tech-
nologii energetycznych. Pierwszą grupę tych 
technologii stanowią technologie źródeł odna-
wialnych (OZE). Są to głównie źródła o niskiej 
gęstości energetycznej i o losowym charakterze 
wytwarzania. Ich upowszechnienie przesuwa 

technologie paliw kopalnych do funkcji bilansu-
jących przy braku generacji z tych źródeł. Rodzi 
to nowe wyzwania dla technologii paliw węglo-
wodorowych – ekonomiczność przy zmiennym  
obciążeniu, przyśpieszona degradacja związa-
na z zwiększoną dynamiką zmian obciążenia, 
pogorszenie charakterystyk ekologicznych. Dla 
osiągnięcia celów klimatycznych i bezpieczeń-
stwa energetycznego wymagane jest zasto-
sowanie wielu dodatkowych przedsięwzięć, 
w tym wprowadzenie prawie zeroemisyjnych 
technologii węglowych, istotnie wspomaganych 
technologiami gazowymi. Ważną rolę mogą 
spełniać także technologie wykorzystania paliw 
alternatywnych, w tym odpadów. Dyskusja róż-
nych opcji technologicznych w tym obszarze jest 
szczególnie istotna dla polskiej energetyki, bio-
rąc pod uwagę duży udział węgla w systemie 
wytwarzania elektryczności. Dotyczy to także 
stopnia upowszechnienia energetyki gazowej 
i wykorzystania jej walorów w uzyskaniu celów 
ekologicznych i wspomagania stabilizacji syste-
mu energetycznego. 

Zespół turbiny gazowej ma istotne znacze-
nie w wielu obszarach gospodarki (energety-
ka, różne rodzaje transportu, w tym transport 
lotniczy i morski, napęd maszyn roboczych 
w wielu gałęziach przemysłu, wiele dziedzin 
specjalnego zastosowania). W niniejszym ar-
tykule ograniczymy nasze zainteresowania do 
zagadnień wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła. Układ turbiny gazowej odgrywa istotną 
rolę we współczesnej energetyce. Zakres jego 
zastosowań obejmuje nie tylko autonomiczne 

zespoły turbinowe, czy turbiny stacjonarne dla 
układów gazowo-parowych na gaz ziemny, ale 
także turbiny pracujące w układach gazowo-
-powietrznych.

Główne współcześnie formułowane wy-
magania w stosunku do technologii energe-
tycznych:

• wysoka niezawodność i dyspozycyjność,
• wysoka sprawność,
• niska emisja,
• wysoka elastyczność eksploatacyjna,
• elastyczność paliwowa,
• niskie koszty utrzymania, prowadzenia 

eksploatacji,
w pełni dotyczą także układów energetycz-

nych z turbinami gazowymi. Muszą one stano-
wić nie tylko podstawę (kryteria) oceny poszcze-
gólnych rozwiązań lecz także tkwić u podstaw 
programów badawczych w zakresie doskonale-
nia konstrukcji, procesów spalania oraz technik 
eksploatacji i jej kontroli.

Udział gazu w strukturze zużycia energii 
pierwotnej i w produkcji elektryczności w Polsce 
w latach 2006-2015 ilustruje tab. 1.

Porównując dane przedstawione w tab.1 
można stwierdzić, że nie nastąpiły żadne 
istotne zmiany w strukturze zużycia pierwot-
nych nośników energii w polskiej gospodar-
ce. Nastąpił jedynie nieznaczny względny 
spadek zużycia węgla (o 1,34%) i wzrost 
wykorzystania gazu (o 2.21%). Biorąc dodat-
kowo pod uwagę niewielki spadek całkowitego 
zużycia energii pierwotnej (o 2.9 Mtoe, 3%), 
to także zmiany bezwzględnych wartości 
poszczególnych nośników energii nie są is-
totne. W przeciwieństwie do tendencji chara-
kterystycznych dla zmian zużycia pierwotnych 
nośników energii, w przypadku wytwarzania 
elektryczności nastąpiło zauważalne zmniejsze-
nie zużycie węgla oraz istotny wzrost produk-
cji ze źródeł odnawialnych (energetyka wiat-
rowa), natomiast udział gazu w wytwarzaniu 
elektryczności pozostał w zasadzie niezmienny. 
Tymczasem udział gazu w strukturze pierwot-
nych nośników energii w skali globu wynosił 
21,6 % (2015), w krajach OECD 26.9% (2016)[1]. 
We wszystkich scenariuszach prognostycznych 

Tadeusz Chmielniak Sebastian Lepszy 

Energia pierwotna 2006/2015

Łączne zużycie 97.8 / 94.9 Mtoe
Nośniki energii, %
Węgiel 57/55.66
Gaz 12/14.21
Ropa i produkty naftowe 25/25.03
OZE i inne 6.1/5.1

Paliwowa struktura wytwarzania elektryczności 
2006/2016
Wytwarzanie 147.7/166.6 TWh
Struktura paliwowa,%
Węgiel 92/84.2
Gaz 3/3.5
OZE 3.5/12.3
Nie uwzględniono produktów naftowych

Tab.1. Zmiany w zużyciu energii pierwotnej i w wytwarzaniu elektryczności w Polsce. 
Okres 2006 – 2015 (2016), [1-3]
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do 2050 (2060) udział gazu wzrasta w zużyciu 
energii pierwotnej. W opracowaniu Świato-
wej Rady Energetycznej (WEC)[4] rozpatruje 
się trzy podstawowe scenariusze: 1. MODERN 
JAZZ (Wysoki wzrost gospodarczy, gospodarka 
innowacyjna – wysoki wpływ cyfryzacji na wa-
runki życia, dominacja mechanizmów wolnego 
rynku, duży wpływ mediów na decyzje politycz-
ne, dynamiczne zmiany elit rządzących, ogólny 
dostęp do energii ); 2.UNFINISHED SYMPHONY 
(Dominacja mechanizmów regulacyjnych – po-
datki konsumpcyjne, zachęty proekologiczne, 
umiarkowany rozwój gospodarczy, między-
narodowe struktury organizacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa, środowiska i energetyki, silnie 
rozwinięta, innowacyjna energetyka scentra-
lizowana); 3.HARD ROCK (Niestabilny wzrost 
gospodarczy – ubóstwo i wzrost nierówności 
społecznych, nieefektywna polityka międzyna-
rodowa – konflikty polityczne oraz sporadyczne 
konflikty zbrojne, energetyka scentralizowana 
oparta na własnych, stabilnych zasobach ener-
getycznych, niestabilne ceny surowców, z okre-
sami niedoboru oraz szczytowych cen). Udział 
gazu w zużyciu pierwotnych nośników energii 
wynosi w 2060 odpowiednio: 29%, 24%, 24%. 
W produkcji elektryczności dane są następują-
ce: 26%, 32% (22 % układy klasyczne, 10 % 
układy z separacją ditlenku węgla), 15% (tylko 
z separacją).

W Polsce wykonuje się także różne analizy 
scenariuszowe. Żadne z nich jednak nie mają 
wagi oficjalnej. W opracowaniu [5] (MG 2015) 
przedstawiono podstawowe dane wynikające 
z opracowań [6-10]. Nie mają one jednak wagi 
oficjalnej. W żadnym z nich nie przewiduje się 
dużej dynamiki wzrostu zapotrzebowania na 
technologie gazowe. Wydaje się jednak, że 
będą one korygowane. Bez dużej dynamiki 
wprowadzenia gazu do energetyki trudno bę-
dzie bowiem zwiększać udział OZE oraz istot-
nie zmniejszać emisyjność energetyki i całej 
gospodarki.

Ważną zaletą paliwa gazowego, jak to już 
wcześniej zaznaczono, jest mniejsza w porów-
naniu z innymi paliwami generacja dwutlenku 
węgla w procesie spalania na jednostkę ener-
gii chemicznej zawartej w paliwie. Podczas 
spalania pierwiastka węgla wydziela się 0,112 
kg CO2/MJ, natomiast przy spalaniu metanu 
jednostkowa emisja jest równa 0,055 kg/MJ. 
Po uwzględnieniu dodatkowo różnicy między 
sprawnościami wytwarzania elektryczności dla 
technologii węglowych i gazowych ujawnia 
się znaczna przewaga ekologiczna technologii 
gazowych, wyrażająca się znacznie mniejszą 
emisją dwutlenku węgla na jednostkę wypro-
dukowanej energii. Różnice w emisjach poka-
zuje rys. 1.

Wykres pozwala ocenić wpływ jakości wę-
gla i sprawności technologii węglowych i ga-
zowych na względną efektywność ekologiczna 
technologii gazowych.

Z ekologicznego punktu widzenia było-
by uzasadnionym zastępowanie technologii 
węglowych przez instalacje gazowe. Dojście 
w ciągu 50 lat do ograniczenia emisji o 1 Gt, 
co rocznie wymagałoby zastąpienia 14000 GW 
w technologiach węglowych  przez wysoko 
sprawne technologie gazowe. Z wielu powo-
dów jest to jednak mało prawdopodobne.

Wprowadzenie nowych układów gazo-
wych do podsystemu elektroenergetycznego 
ma istotne znaczenie przynajmniej z trzech 
powodów. Po pierwsze autonomiczne insta-
lacje gazowe o dużej elastyczności cieplnej 
mogą odgrywać istotną role w kompensacji 
niepewności wytwarzana elektryczności ze 
źródeł odnawialnych (energetyka wiatrowa, 
małe źródła biomasowe) oraz w pokrywaniu 
obciążeń szczytowych. Po drugie wprowa-
dzenie układów gazowo-parowych o wyso-
kiej sprawności oszczędza paliwo i zmniejsza  
emisję zanieczyszczeń. Ważną  motywacją 
wprowadzenia wysokosprawnych technologii 
gazowych jest także istotne ograniczenie emi-
sji CO2 na jednostkę produktu w porównaniu 
z technologiami węglowymi. Niektóre układy 
zespołów turbin gazowych mogą być wyko-
rzystane do modernizacji  instalacji przemy-
słowych i zmniejszenia ich energochłonności. 
W artykule omówiono kilka aspektów struk-

turalno-technologicznych i ekonomicznych 
dotyczących zwiększenia udziału układów 
gazowo-parowych na rynku energii elek-
trycznej.

2. Ogólna klasyfikacja zespołów 
turbin gazowych

Można przyjąć wiele kryteriów podziału 
(klasyfikacji) instalacji turbin gazowych. Z punk-
tu widzenia ogólnej struktury układów dzielimy 
je na [11-13]:

a) otwarte,
b) zamknięte,
c) częściowo zamknięte,
d) kombinowane.
W układzie otwartym (rys. 2a) medium 

jest zasysane z otoczenia i po ekspansji w tur-
binie zostaje skierowane z powrotem do oto-
czenia. W drugim przypadku czynnik roboczy 
krąży w układzie (konturze) zamkniętym, rys. 
2.b. Układ częściowo zamknięty tworzymy 
przez połączenie układu otwartego i zamknię-
tego. Część medium jest wymieniana z oto-
czeniem, część cyrkuluje w układzie zamknię-
tym, rys. 2.c. Układy kombinowane stanowią 
osobną rozległą grupę instalacji połączonych 
hierarchicznie, w których układ turbiny ga-
zowej stanowi zazwyczaj nadbudowę za-
mkniętego układu parowego. Układy otwarte 
pracują najczęściej z izobarycznym spalaniem 
wewnętrznym (możliwe jest także spalanie 
izochoryczne).

Rys. 1. Zależność stosunku od stosunku sprawności technologii węglowej  i sprawności instalacji gazowej 

i parametru  – emisje odpowiednio z technologii gazowej i węglowej   

– wartości opałowe odpowiednio węgla i gazu,  – udział masowy metanu w gazie (ewentualnie udział masowy substancji 

palnej przeliczony na udział metanu),  – stopień uwęglenia paliwa węglowego.
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Inną podstawą klasyfikacji układów turbin 
gazowych jest zakres karnotyzacji obiegów 
standardowych (układy otwarte) i porównaw-
czych (układy zamknięte).
Wyróżniamy:

a) układy proste (bez regeneracji z jedną 
komorą spalania oraz jednomodułowym 
procesem sprężania), rys. 2a,b.

b) układy złożone (z regeneracją, z wieloma 
komorami spalania, z chłodzeniem mię-
dzymodułowym sprężarek)

Obecnie w energetyce stosowane są głów-
nie układy otwarte proste i układy kombinowa-
ne będące połączeniem prostego układu otwar-
tego i siłowni parowej. 

3. Turbiny stacjonarne dużej mocy 
i układy gazowo – parowe.

Rozwój turbin dużej mocy jest ukierunko-
wany głównie  na  doskonalenie układów ga-
zowo-parowych. Historycznie można wskazać 
na różne etapy ich doskonalenia które można 
powiązać także z rozwojem wymagań wobec 
układów gazowo – parowych (tab. 2).

Biorąc pod uwagę historyczny rozwój turbin 
gazowych stacjonarnych (heavy duty) wyróżnia 
się zazwyczaj (z większa lub mniejszą możliwo-
ścią uogólnień dla wszystkich głównych pro-
ducentów turbin) następujące ogólne ich klasy 
(rys. 3 [14-16]) :

• Turbiny klasy D (i niżej)
• Klasy F
• Klasy G
• Klasy H
• Klasa J

Rysunek 3 opracowany na podstawie [14-
16] jest charakterystyczny dla turbin produ-
kowanych przez Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI). Wszyscy główni wytwórcy, poza firmą 
Alstom, odwołują się w nazewnictwie turbin 
do tego podziału. Katalogi turbin można zna-
leźć w materiałach firmowych. W każdej grupie 
(klasie) następuje ciągły proces doskonalenia. 
Polega on na wprowadzaniu nowych materia-
łów (w tym pokryć termicznych), nowych sys-
temów chłodzenia, nowych technik spalania 
ograniczających emisję NOx, wprowadzaniu 
nowych rozwiązań aerodynamicznym (mo-
delowanie 3D, nowe kody obliczeniowe pro-
cesów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz 
zastosowaniu nowych technik eksploatacji 
i jej kontroli. W wyniku tego procesu wzrasta 
sprawność, moc oraz elastyczność eksplo-
atacyjna, zmniejsza ją się emisje. Rysunek 3 
wskazuje także maksymalne sprawności ukła-
dów gazowo-parowych, które można osią-
gnąć stosując odpowiednie turbiny. Niektóre 
oferowane instalacje zestawiono w tab. 3.

Oczekuje się, że układ gazowo-parowy 
z nowymi turbinami gazowymi  może osią-
gnąć w najbliższej przyszłości sprawność 
63-65%. Kryterium termodynamiczne jako 
miara postępu w doskonaleniu układów tur-
bin gazowych dużej mocy nie jest jedynym. 
Jego znaczenie nie jest podważane, zwraca 
się jednak uwagę na inne kryteria, zwłasz-
cza kryterium elastyczności eksploatacyjnej 
(zespołu turbiny i całego układu gazowo-pa-
rowego). Obejmuje ono nie tylko etap uru-
chomienia i odstawienia (obecnie standardem 
jest uruchomienie UGP w ciągu 1 godziny) 
ale także możliwość głębokich zmian obcią-
żenia. To podejście jest charakterystyczne dla 
wszystkich producentów. Porównanie pod-
stawowych danych dotyczących elastyczności 
cieplnej, sprawności i emisji dla technologii 
klasycznych zawiera tablica 3. Wskazują one 
na znaczny postęp w doskonaleniu procesów 
rozruchowych i wskaźników dotyczących 
dynamiki zmian obciążenia. Postęp dotyczy 
wszystkich technologii, jednak jest szczegól-

Rys. 2. Ogólny podział instalacji turbin gazowych. Układy: a) otwarty, b) zamknięty, c) częściowo zamknięty; S – sprężarka, 
T – turbina, KS – komora spalania, R – regenerator, CHW – chłodnica wstępna, WCG – wymiennik ciepła źródła górnego,  
G – generator, N – moc, ma – strumień powietrza, mp – strumień paliwa, Qd– strumień ciepła doprowadzonego do konturu 
zamkniętego, Qw – strumień ciepła wyprowadzony w chłodnicy wstępnej.

1980-1990
Cele główne:

• Niskie koszty inwestycyjne
• Krótki okres budowy i od-

dania do eksploatacji
• Dobre charakterystyki przy 

obciążeniu nominalnym
• Elastyczność paliwowa

1990-2000
Cele główne:

• Wzrost sprawności
• Obniżenie emisji (głów-

nie tlenków azotu)

2000-2010
Cele główne:

• Dalszy wzrost sprawności
• Poprawa dynamiki zmiany 

obciążenia bez konsekwen-
cji dla trwałości elementów

• Wysoka sprawność przy 
zmiennym obciążeniu,

• Szybkie uruchomienia 
 i odstawienia

Tab. 2. Przesłanki rozwoju zespołów turbin gazowych i układów gazowych w ostatnich 
trzech dekadach
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nie zauważalny dla UGP. Z punktu widzenia 
struktury obciążenia dobowego istotne są 
dane dotyczące czasu rozruchu ze stanu go-
rącego (czas postoju < 8h). W tym zakresie 
dokonany został w ostatnim okresie bardzo 
ważny krok, służący zwiększeniu udziału 
technologii gazowych w stabilizacji systemu 
elektroenergetycznego. W pracach opty-
malizacyjnych UPG należy obok ilościowych 
miar elastyczności cieplnej wziąć pod uwagę 

sprawność instalacji przy zmiennym obciąże-
niu, minimum techniczne oraz charakterystyki 
emisyjne, w tym wartość jednostkową emisji 
dwutlenku węgla. Z tego powodu pierwszym 
istotnym  krokiem w tym procesie jest przy-
jęcie struktury technologicznej UPG. Dane 
charakteryzujące elastyczność cieplną oraz 
emisje dla technologii jądrowej, energetyki 
węglowej i UGP są dostępne w literaturze 
specjalistycznej (np.[17,18]).

4. Układy turbin gazowych małej 
mocy (turbiny przemysłowe)

Do celów energetycznych i napędowych 
(w tym również w transporcie samochodowym) 
opracowano wiele stacjonarnych konstrukcji 
turbinowych o mocach 30kW – 30 (50) MW. 
Zwykle jednostki o mocach nieprzekraczających 
100 kW nazywamy mikroturbinami (dostępne 
są konstrukcje specjalne o mocach kilku watów) 
a instalacje o mocach z przedziału 100-500 kW 
miniturbinami gazowymi. Jednostki małej mocy 
pracują często z regeneracją, a także często są 
wykorzystywane w układach skojarzonej pro-
dukcji ciepła i elektryczności. Rysunek 4 ilustru-
je zespół turbinowy z regeneracją Merkury 50 
(Solar turbines) [19]. Moc turbiny to 4.6 MW, 
spręż 10, sprawność 38.5%, TIT 1200°C. Solar 
turbines oferuje także zespoły: Centaur (40 – N 
= 3.515 MW,50 – N = 4.6 MW), Taurus (60 
– N = 5.67 MW, 70 – N = 7.9 MW), Titan 
(130 – N =15 MW, 250 – N = 21.8 MW), 
Mars 100 (N = 11.35 MW). Rysunek 5 przed-
stawia często wykorzystywaną do napędu 
sprężarek w stacjach przesyłu gazu instalację 
GT10 (ABB ) o mocy ok. 25 MW. Sprawność 
instalacji 34%. Sprężarka o 10 stopniach jest 
napędzana 2 stopniową turbiną, część mocowa 
ekspandera obejmuje także dwa stopnie. Mini 
i mikroturbiny pracują zazwyczaj w układzie 
otwartym i ze spalaniem wewnętrznym. Brane 
są także pod uwagę instalacje otwarte ze spa-
laniem zewnętrznym. Konkurencja z silnikami 
tłokowymi w budowie rozproszonych źródeł 
generacji elektryczności i ciepła oraz ogranicze-
nia materiałowe i trudności związane w zasto-
sowaniem chłodzenia układu przepływowego 
powodują, że powszechnie stosowana jest 
regeneracja. W następstwie, przy stosowa-
nych temperaturach przed częścią ekspansyjną 
rzędu 900-1000°C, spręż odpowiadający mak-
simum sprawności nie przekracza wartości 3-5 
(zależnie od sprawności sprężarki i ekspandera 
oraz stopnia regeneracji. Dla wysokich stopni 
regeneracji oraz niższych sprawności sprężarki 
spręż jest mniejszy). Dla takiego sprężu sprężar-
ki i ekspandery w mTG i mTG buduje się jako 
jednostopniowe. Są to stopnie promieniowe lub 
diagonalne (rys. 6).

Moc turbiny T 100, której wirnik poka-
zuje rys. 6 jest 100 kW, spręż wynosi 4.5, 
TIT= 1500°C, temperatura wylotowa z eks-
pandera 620-650°C, a z regeneratora 270°C, 
co umożliwia generacje w ewentualnym wy-
mienniku ciepłowniczym strumienia 155 kW. 
Sprawność (z regeneracją) jest równa 30%. Za-
stosowanie wymiennika ciepła o mocy 155 kW 
daje efektywności wykorzystania energii paliwa 
(sprawność ogólna) na poziomie 77%. Liczba 
obrotów 70000 1/min.

Rys. 3 .Klasy turbin gazowych

Podmiot (Firma) Układ Gazowo – Parowy(U GP) Sprawność (%) Moc (MW)

Siemens SA 1 – wałowe
a. SCC5-4000F 1S
b. SCC5-8000H 1S

2 – wałowe
a. SCC5-4000F 1S,
2TG + 1 TP
b. SCC5-8000H 1S
2TG + 1 TP

58.5(q=6149 kJ/kWh)
~60(q=6001 kJ/kWh)

58.6(q=6143 kJ/kWh)

~60( q=6001 kJ/kWh)

426
570

853

1144

MITSUBISHI
Heavy IndustriesLtd 1 TG + 1TP

z  M701 J(klasa J)
61.7(q=5835 kJ/kWh) 680

ALSTOM 1 – wałowe
KA 26 -1 SS
(1TG + 1TP)
2 – wałowe
KA 26 – 2 MS
(2TG + 1TP)

59.5(q=6050 kJ/kWh

59.5(q=6050 kJ/kWh)

457

935

GE 1x1 CC-TG 7F7(60 Hz)
2x1 CC-2 TG 7F7(60 Hz)
3x1 CC- 3 TG 7F7(60 Hz)

>61( q=5900 kJ/kWh
>61( q=5900 kJ/kWh
>61( q=5900 kJ/kWh

350-400
700-800
1050-1200

Tab. 3. Wybrane UGP state of art różnych producentów
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Rysunek 7 przedstawia szkic zespołu mi-
kroturbiny gazowej odpowiadający rozwiąza-
niom firmy Capston. W jej profilu produkcyj-
nym są zespoły o mocy 30 kW (Capston 30), 
60-65 kW (Capston 60) i 200 kW (Capston 
200). Inni obecni na rynku producenci zespo-
łów małej mocy to między innymi: Ingersoll 
Rand (Flexenergy: MT250 – 250 kW, spraw-
ność 29%, MT 333 – 333kW, sprawność 
32%), Elliot Energy Systems (TA-35R – 35kW 
z regeneracją, TA-60R, TA-80R, TA-200. Jak 
już stwierdzono zespoły małej mocy są budo-
wane z regeneratorem. Komplikuje to struk-
turę technologiczną układu i zwiększa kosz-
ty. Koszty regeneratora stanowią zazwyczaj 
25-35% kosztów zespołu turbiny gazowej 
(sprężarka + ekspander – 14-17%, komora 
spalania 9-12%, układy pomiarowe, kontroli 
i sterowania 15-18%, generator 7-9%). Z tego 
powodu ważnym kierunkiem badań jest opra-
cowanie takiej jego konstrukcji, która gwa-
rantowałaby z jednej strony wysoki stopień 
regeneracji, z drugiej charakteryzowała się 
niskimi kosztami. Poszukiwane są konstrukcje 
zwarte, zapewniające niskie straty hydrau-
liczne i charakteryzujące się wysoką trwało-
ścią. Stosowane są różne konstrukcje, w tym 
klasyczne rozwiązania stacjonarne płytowe 
i pierścieniowe. Od postaci konstrukcyjnej re-
generatora i jego skonfigurowania z pozosta-
łymi modułami układu turbiny gazowej zależy 
ostateczna wersja konstrukcyjna zespołu tur-
biny gazowej. Koszt wykonania regeneratora 
zależy od stopnia regeneracji, maksymalnej 
temperatury podgrzewu (wpływa ona na ro-
dzaj koniecznego do zastosowania tworzywa) 
oraz zwartości konstrukcji i założonych strat 
ciśnienia. 

Na rys. 8 pokazano prognozowaną sprze-
daż turbin gazowych w zależności od mocy 
jednostek. Wynika z niego, że udział jednostek 
o niskiej i średniej mocy będzie znaczący. 

Rys. 4. Ogólny szkic turbiny Mercury 50 (na podstawie [19]) Rys.5. Przekrój przez turbinę GT 10 (na podstawie [20])

Rys. 6. Wirnik zespołu T 100 (Turbomec AB, na podstawie [21])

Rys. 7. Szkic ogólny układu technologicznego mini turbiny gazowej z regeneracją (na podstawie rozwiązań firmy Capston)

Rys. 8. Prognozowana sprzedaż turbin gazowych w zależności od mocy na lata 2014-2023 [22]
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Dla oceny efektywności zastosowań danych 
instalacji ważna jest wiedza dotycząca jednost-
kowych nakładów inwestycyjnych. Na rys. 9 po-
kazano przebieg zależności ceny jednostkowej 
od mocy jednostki opracowany na podstawie 
informacji dotyczących dostępnych na rynku in-
stalacji. Górna krzywa ważna dla 2014 r. została 
otrzymana z uwzględnieniem współczynnika 
CEPCI (ang. Chemical Engineering Plant Cost 
Index) [23], który stanowi średnią ważoną z in-
deksów obliczanych odrębnie dla różnych grup 
urządzeń (np. wymienników ciepła). Wartości 
tego wskaźnika (baza: CEPCI=100 w latach 
1957-59) oraz wskaźników cząstkowych są pu-
blikowane w comiesięcznych wydaniach czaso-
pisma „Chemical Engineering”. Krzywą można 
aproksymować zależnością [11]

kj=5005,9Nel
−0,233

Wybrane zagadnienia analizy ekonomicz-
nej instalacji turbin gazowych można znaleźć 
w [11].

5. Układy gazowo-powietrzne [11]
Dla zapewnienia wysokiej sprawności ukła-

dów wykorzystujących paliwa gazowe poszuku-
je się rozwiązań umożliwiających wykorzystanie 
ciepła spalin z turbiny gazowej do produkcji do-

Rys. 9. Estymacja nakładów inwestycyjnych zespołu turbiny gazowej [11]

datkowej ilości energii elektrycznej.
Alternatywnym układem do obiegów gazo-

wo-parowych jest instalacja gazowo-powietrz-
na, zwana również układem Farrella. Układ 
ten powstaje przy połączeniu obiegu turbiny 
gazowej z instalacją powietrzną, tworząc tym 
samy układ gazowo-powietrzny (rys. 10,11) 
Tego typu obieg może być zastosowany w jed-
nostkach energetycznych i przemysłowych małej 
i średniej mocy. 

Zaletą układu gazowo-powietrznego jest 
brak skomplikowanych układów, w jakie musi 
być wyposażony układ gazowo-parowy (brak 
wysokociśnieniowego generatora pary, skrapla-
cza oraz układu chłodzenia, instalacji zapew-
niających odpowiednio wysoką jakość wody). 
Układy gazowo-powietrzne mogą charakteryzo-
wać się również podobną elastycznością pracy 
jak instalacja turbiny gazowej.

Rys. 10. Układ gazowo-powietrzny z jedną chłodnicą powie-
trza (wariant B)

Rys. 11. Układ gazowo-powietrzny z dwiema chłodnicami powietrza (wariant C)
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Zastosowane chłodnice międzykadłubowe, 
umożliwiają uzyskanie wyższych sprawności 
poprzez zmniejszenie się ilości pracy koniecz-
nej do napędu sprężarki. Przemiany czynnika 
w obieg gazowo-powietrzny z jedną oraz dwie-
ma chłodnicami międzykadłubowymi (wariant B 
i C) porównano na rys. 12

Badania wskazują że tego typu układy 
mogą być bardziej opłacalne ekonomicznie 
od układów gazowo-parowych średniej mocy 
(tj. dla mocy elektrycznej układu nieprzekracza-
jącej 25MW), pomimo mniejszej sprawności 
wytwarzania energii elektrycznej. Możliwości 
szybkiego uruchomienia i zmiany mocy mogą 
dodatkowo poprawić efektywność ekonomiczną 
tego typu układów.

6. Turbiny gazowe jako wsparcie 
dla elektrowni wiatrowych 
i słonecznych

Turbiny gazowe zasilane gazem ziemnym 
mogą znaleźć szersze zastosowanie w Polsce 
wraz z rozwojem energetyki źródeł odnawial-
nych i dalszym ograniczaniem emisji dwutlenku 
węgla. Wzrost produkcji energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł będzie skutkował ko-
niecznością zwiększenia szybkości zmiany mocy 
systemu elektroenergetycznego.

Turbiny gazowe ze względu na krótki czas 
uruchomienia oraz możliwość szybkich zmian 
mocy nadają się do tego zadania dodatkowo 
umożliwiając pracę większych jednostek np. 
węglowych w dłuższym czasie i z mniejszą emi-
sją zanieczyszczeń.

Dla zobrazowania problemu przedstawiono 
analizę współpracy siłowni wiatrowej i fotowol-
taicznej z elektrownią z turbiną gazową. Głów-
ną motywacją analizy problemu było określenie 
głównych parametrów współpracujących za-
pewniających w pełni przewidywalną produkcję 
energii elektrycznej tj. produkcję energii elek-
trycznej na stałym poziomie mocy.

Rozważono układ siłowni wiatrowej i sło-
necznej oraz gazowej traktowanej jako całość 
i wytwarzającej energię elektryczną w ilościach 
niezmiennych w czasie. Ideę takiego modelu 
ilustruje schemat blokowy przedstawiony na 
rys.13. 

Rys. 12. Układ gazowo-powietrzny – porównanie wariantu B i C

Rys. 13. Schemat blokowy systemu wyrównania wartości mocy układów elektrowni wiatrowych i słonecznych

Energia elektryczna wytwarzana jest 
w elektrowni wiatrowej i w elektrowni gazowej 
wykorzystującej turbinę gazową. Turbina gazo-
wa może uzupełniać produkcję energii z siłowni 
wiatrowej tak, aby moc całego układu była stała 
w czasie. Wykorzystanie energii z siłowni wia-
trowej zależy od założonego poziomu mocy ca-
łego systemu w stosunku do mocy maksymalnej 
siłowni wiatrowej. W zależności od wielkości 
turbiny gazowej uzupełniającej siłownie wiatro-
we można uzyskać różne rezultaty techniczno-
-ekonomiczne.

Produkcję energii elektrycznej z siłowni 
wiatrowych określono na podstawie modelu, 
w który dysponując średnimi godzinnymi war-
tościami prędkości wiatru, wyznacza się pro-
dukcję energii elektrycznej z siłowni wiatrowej 
w każdej godzinie roku. Jako źródło informacji 
wykorzystano dane typowego roku meteorolo-

gicznego dla Gdańska.
Ze względu na różne położenie stacji me-

teorologicznej i osi siłowni wiatrowych dane 
odpowiednio skorygowano.

Stosunek mocy turbiny gazowej do mocy 
elektrycznej elektrowni wiatrowej lub gazowej 
może mieć różne wartości. Pierwsza analizo-
wana wartość mocy turbiny gazowej to war-
tość identyczna z mocą nominalną siłowni 
wiatrowej. Zależność mocy względnej siłowni 
wiatrowej w czasie z zaznaczaniem mocy no-
minalnej turbiny gazowej przedstawia rys. 14.

Poprzez bilansowanie energetyczne oraz 
uwzględniając zależności opisujące sprawności 
elektrowni wiatrowej w funkcji prędkości wia-
tru możliwe było określenie: średniorocznego 
wykorzystania mocy znamionowej siłowni 
wiatrowej; średniorocznego wykorzystania 
mocy znamionowej turbiny gazowej. Kolejnym 
analizowanym wariantem była sytuacja, w któ-
rej turbina gazowa ma moc większą niż moc 
siłowni wiatrowej, w takim przypadku średnie 
wykorzystanie mocy znamionowej instalacji 
było wyższe.

W tab. 4 przedstawiono podstawowe pa-
rametry układu złożonego z elektrowni  i turbi-
ny gazowej zasilanej gazem ziemnym. Wyniki 
przedstawiono dla różnych poziomów mocy 
turbiny gazowej w stosunku do elektrowni wia-
trowej.Rys. 14. Przykładowy wykres zmienności mocy względnej siłowni wiatrowych
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Analogicznie rozważono również układ 
siłowni fotowoltaicznej i gazowej traktowanej, 
jako całość i wytwarzającej energię elektryczną 
w ilościach niezmiennych w czasie.

Ponownie w zależności od wielkości turbiny 
gazowej uzupełniającej siłownie fotowoltaicz-
ne można uzyskać różne rezultaty. Wykorzy-
stanie energii z siłowni fotowoltaicznej zależy 
od założonego poziomu mocy całego systemu 
w stosunku do mocy maksymalnej siłowni fo-
towoltaicznej. Podobnie jak w poprzedniej czę-
ści turbina gazowa może uzupełniać produkcję 
energii z siłowni słonecznej tak, aby moc całego 
układu była stała w czasie. 

Dla określenia względnej ilości energii 
elektrycznej wytwarzanej w  siłowniach foto-
woltaicznych ponownie wykorzystano dane 
typowego roku meteorologicznego dotyczące 
natężenia promieniowania słonecznego w da-
nej lokalizacji. Model siłowni fotowoltaicznej 
uproszczono zakładając, że energia elektryczna 
wytworzona w siłowni jest proporcjonalna do 
natężenia promieniowania słońca i czasu. Do 
wyznaczenia mocy siłowni wykorzystano stałą 
wartość sprawności elektrowni. 

Przykładowy wykres zależności mocy 
względnej elektrowni fotowoltaicznej przedsta-
wia rys. 15.

W tab. 5 przedstawiono podstawowe para-
metry układu złożonego z siłowni fotowoltaicz-
nej i turbiny gazowej zasilanej gazem ziemnym. 
Wyniki przedstawiono dla różnych poziomów 
mocy turbiny gazowej w stosunku do elektrono-
wi fotowoltaicznej.

Analiza uzyskanych danych wskazuje, że 
dalsze zwiększenie ilości elektrowni słonecznych 
i wiatrowych będzie wymuszało pracę regula-
cyjną jednostek praktycznie o takiej samej mocy 
znamionowej. Niewykorzystanie części energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie wpływa 
znacząco na stopień wykorzystania turbin 
gazowych. Zmniejszenie mocy układu turbiny 
gazowej o 40% powoduje spadek wykorzystan-
ia energii odnawialnej jedynie o ok. 20%

Turbiny gazowe wpisują się pomiędzy tech-
nologie węglowe i  odnawialne źródła energii 
w zakresie emisji dwutlenku węgla oraz najczę-
ściej są na ostatnim miejscu jeżeli chodzi o kosz-
ty wytwarzania energii elektrycznej ze względu 
na koszty paliwa. Wydaje się, że rynek energii 
powinien być tak zbudowany, by możliwy był 
rozwój technologii energetycznych gwarantują-
cych najniższe koszty energii przy zaakceptowa-
nym przez konsumentów (społeczeństwo) po-
ziomie emisji CO2. Nieuwzględnienie w rynku 
energii takiego parametru jak prawdopodobień-
stwo wytwarzania energii w określonym czasie 
w określonej ilości, przy jednoczesnym obo-
wiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych 

Stosunek mocy elektrowni z turbiną gazową 
do elektrowni wiatrowej  

0,6 0,8 1 1,2

Wykorzystanie mocy maksymalnej 
elektrowni wiatrowej

10,06% 13,57% 19,06% 19,06%

Stosunek wykorzystanej energii do maksymalnej 
możliwej do wyprodukowania

52,77% 71,86% 100% 100%

Wykorzystanie mocy znamionowej elektrowni
z turbiną gazową

83,24% 83,04% 80,94% 84,12%

Tab. 4. Zestawienie parametrów systemu siłowni wiatrowej i turbiny gazowej zasilanej 
gazem ziemnym

Rys. 15. Zależność mocy względnej elektrowni słonecznej od czasu

Stosunek mocy elektrowni z turbiną gazową 
do elektrowni fotowoltaicznej

0,6 0,8 1 1,2

Wykorzystanie mocy maksymalnej elektrowni 
fotowoltaicznej

8,76% 10,21% 10,99% 10,99%

Stosunek wykorzystanej energii do maksymalnej 
możliwej do wyprodukowania

79,67% 92,93% 100% 100%

Wykorzystanie mocy znamionowej elektrowni 
z turbiną gazową

85.41% 87.23% 89.01% 90.84%

Tab. 5. Zestawienie parametrów systemu siłowni wiatrowej i turbiny gazowej zasilanej 
gazem ziemnym

powoduje, że technologia turbin gazowych nie 
jest mocno konkurencyjna w stosunku do elek-
trowni konwencjonalnych np. węglowych.

Wnioski końcowe
1. Wprowadzenie do polskiego sektora wy-

twarzania elektryczności technologii gazo-
wych jest pilną koniecznością.

2. Układy autonomiczne mogą spełniać istotną 
rolę regulacyjną. Ta ich funkcja będzie na-
bierać znaczenia w przypadku wzrostu in-
stalowanej mocy w energetyce wiatrowej.

3. Układy gazowo-parowe o dużej elastyczno-
ści cieplnej obok ograniczenia emisji dwu-
tlenku węgla mogą także spełniać funkcje 
regulacyjne.

4. Zespoły turbin gazowych mogą stanowić 
także podstawę do budowy instalacji aku-
mulacyjnych. 

5. Szersze wykorzystanie paliwa gazowego 
w energetyce poza układami elektrocie-

płowni gazowo-parowej będzie możliwe 
w przypadku uwzględnienia w cenach 
energii elektrycznej zarówno wpływu emisji 
CO2 jak i prawdopodobieństwa wyprodu-
kowania energii elektrycznej w określonej 
ilości i w określonym czasie.
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Wprowadzenie 
Generacja rozproszona, do której zaliczane 

są odnawialne źródła energii (OZE) jest uważa-
na za uzupełnienie lub, przy szczególnych uwa-
runkowaniach, zastąpienie tradycyjnych metod 
wytwarzania opartych na dużych elektrow-
niach systemowych. Istnieją jednak poważne 
wyzwania związane z wykorzystywaniem ener-
gii ze źródeł odnawialnych, ze względu na ich 
sezonowy charakter produkcji uzależniony od 
czynników pogodowych, a w związku z tym 
dostępnych w różnych ramach czasowych 
niegwarantujący jednakowego poziomu pro-
dukcji w każdej godzinie doby. Oznacza to, że 
w okresach, kiedy OZE produkują energię może 
występować na nią niskie zapotrzebowanie, 
bądź odwrotnie przy wysokim zapotrzebowa-
niu produkcja z OZE może być ograniczona ze 
względu na niesprzyjające dla produkcji warun-
ki. Implikuje to problemy związane z niezawod-
nością dostaw, a w skrajnym przypadku może 
doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa 
energetycznego systemu. Istotną rolę w ogra-
niczeniu niekorzystnych zjawisk towarzyszą-
cych produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
mogą odegrać systemy magazynowania energii 
poprzez zapewnienie warunków służących po-
prawie wydajności pracy systemu w przypadku 
braku równowagi między podażą a popytem. 

Proces magazynowania polega na prze-
kształceniu i przechowywaniu energii elektrycz-
nej z dostępnego źródła w inną formę energii, 
którą w razie potrzeby można zamienić na ener-
gię elektryczną. Dodatkowo magazyny energii 
stanowią kluczowy element poprawy zarówno 
stabilności dostaw jak i parametrów dostarcza-
nej energii. Magazynowanie energii jest ko-
rzystne, gdy występuje niskie zapotrzebowanie, 
niskie koszty wytwarzania lub gdy dostępne 
źródła energii posiadają przerywaną charaktery-
stykę produkcji. Ponadto zmagazynowana ener-
gia może być zużywana w okresach dużego za-
potrzebowania, wysokich kosztów wytwarzania 
lub gdy nie jest dostępne żadne alternatywne 
źródło generacji. Jednocześnie ciągły wzrost za-
potrzebowania na energię, wzrost cen energii, 
mała zdolność adaptacji tradycyjnych metod wy-
twarzania energii do gwałtownie zmieniających 
się potrzeb rynku, zaostrzają kwestie związane 
z deregulacją rynku, problemami z jakością ener-
gii i naciskami na ograniczenie emisji dwutlenku 

węgla. Magazyny energii wydają się być roz-
wiązaniem wszystkich powyższych problemów 
oraz prowadzą do zaspokojenia zarówno istnie-
jących jak i nowych potrzeb pojawiających się  
w wyniku transformacji energetyki.

Determinanty rozwoju technologii 
magazynowania energii w Australii

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wie-
ku zmiany klimatu są już wyraźnie widoczne 
na całym świecie i należy się spodziewać, że 
będą coraz dotkliwiej odczuwalne przez społe-
czeństwa i gospodarki. Obserwacje i pomiary 
elementów klimatu prowadzone w różnych re-
gionach świata potwierdzają, że klimat w ska-
li globalnej ociepla się, a tendencja wzrostu 
temperatury powietrza przy powierzchni ziemi 
nasila się. Wzrost temperatury globalnej sprzyja 
wzrostowi intensywności i częstotliwości wielu 
zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, które 
nie są obojętne dla rozwoju gospodarczego 
i społecznego świata. Należą do nich ekstremal-
ne zjawiska pogodowe w tym: tornada, grad, 
błyskawice, burze piaskowe, fale upałów, ulewy 
i burze. W ostatnim stuleciu średnia tempera-
tura powietrza przy powierzchni ziemi wzrosła 
o 0,74°C i ciągle notuje się jej wzrost1. 

Rosnące temperatury i zauważalny wpływ 
zmian klimatycznych dotykają wszystkie kraje, 
w tym Australię, w której fale upałów są coraz 
gorętsze, trwają dłużej i występują częściej. 
Starzejące się elektrownie węglowe na tym 

kontynencie są podatne na ekstremalne upały. 
Rosnąca temperatura powierzchni morza, 
spowodowana zmianami klimatycznymi, 
zwiększa częstość występowania tzw. mor-
skich fal upałów, które mogą przyczyniać się 
do występowania zjawisk związanych z biele-
niem korali (takie jak te obserwowane w 2016  
i 2017 na Wielkiej Rafie Koralowej. Rafa jest 
skarbem środowiska, a także kluczowym bo-
gactwem turystycznym i rybackim kontynentu, 
stąd wszelkie negatywne zjawiska powodu-
jące jej niszczenie powinny być eliminowane, 
jeżeli jest taka możliwość, bądź przynajmniej 
łagodzone. Zmiany klimatyczne od lat 70. XX 
wieku spowodowały również wzrost ekstre-
malnej pogody sprzyjającej pożarom na połu-
dniu i wschodzie Australii, zagrażając ludziom 
i ich własności. Jednocześnie, to właśnie 
zmianom klimatu przypisuje się występowa-
nie rozległych susz w południowo-zachodniej 
i południowo-wschodniej Australii. Ponadto 
gwałtownie rosnący poziom mórz coraz czę-
ściej naraża infrastrukturę przybrzeżną na 
wzrost erozji wybrzeży i zwiększone ryzyko 
powodzi wywołane przez sztormy2. 

Australijski sektor energetyki zdominowanej 
przez kopalne źródła energii jest największym  
w kraju źródłem zanieczyszczenia gazem cie-
plarnianym, które stanowią jedną trzecią całko-
witej emisji w Australii. Zgodnie ze statystykami, 
w miksie generowanej energii z poszczególnych 
źródeł  ponad 60% generowanej energii pocho-

Magazyny energii w erze odnawialnych 
źródeł energii – rozwiązania australijskie

Rysunek 1. Miks energetyczny wytwarzania w Australii. Źródło: Department of the Environment and Energy (2017) Australian 
Energy Statistics, Table O 
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dzi z węgla. Warto jednak zauważyć, że poziom 
ten zmniejszył się w latach 1990-2010 na rzecz 
przede wszystkim wzrostu znaczenia gazu. 
Natomiast lata 2015-2016 charakteryzuje już 
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych3. 

Niemniej jednak zapotrzebowanie na 
wzrost udziału produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych w miksie energetycznym, zgodnie 
z planami rządowymi, jest dużo większe. I o ile 
na koniec roku 2030 planuje się ich udział 
w miksie na poziomie 20%, to założenia na rok 
2050 są niezwykle ambitnie, ponieważ w za-
leżności od stanów przewiduje się od 50% do 
100%.  Jako że, rozwiązanie problemu zmian 
klimatycznych upatruje się przede wszystkim 
w przejściu od paliw kopalnych do wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych, opracowano dla 
poszczególnych stanów Australii plany rozwoju 
tych źródeł. Plany te skorelowano z planem re-
dukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery4.

Zgodnie z tymi planami do 2025 roku Po-
łudniowa Australia będzie produkowała 50% 
energii ze źródeł odnawialnych, natomiast 
Północna Australia czy Queensland osiągnął 
ten poziom do 2030 roku. Warto również za-
znaczyć, że założenia dla Tasmanii wskazują na 
100% produkowanej energii ze źródeł odna-
wialnych już w 2022 roku. 

Powyższe plany są niezwykle ambitnie, 
jednak możliwe do realizacji, przy założeniu ich 
właściwej koordynacji podczas przyłączania do 
sieci dystrybucyjnej, czy przesyłowej w sposób 
gwarantujący bezpieczeństwo całego systemu 
elektroenergetycznego. Należy bowiem mieć na 
uwadze, że Południowa Australia ma ograniczo-
ne połączenia liniami przesyłowymi wysokiego 
napięcia (międzysystemowe) łączące ją z innymi 
stanami (Rada ds. Czystej Energii 2017a). Ozna-
cza to, że stabilność systemu elektroenerge-
tycznego na tym obszarze może być zagrożona 
w przypadku, gdy główne połączenie ze stanem 
Wiktoria nie zadziała optymalnie.

Podobna sytuacja miała już miejsce pod-
czas awarii w grudniu 20165 roku, a następnie 
w lutym 2017. Zaledwie kilka miesięcy od utraty 
zasilania elektrycznego w prowincji Australia 
Południowa, spowodowanej przez problemy 
w działaniu farm wiatrowych, w lutym 2017 
roku farmy wiatrowe w tej prowincji po raz ko-
lejny zawiodły, utrzymując moc nominalną na 
poziomie 2%, przy braku wiatru podczas fali 
upałów, kiedy temperatury przekroczyły 40°C, 
a ponad 90 tysięcy domów i firm zostało po-
zbawionych światła i klimatyzacji. W wyniku 
tego, regulator Rynku Energetycznego Australii 
wprowadził blackout w tej prowincji, aby uchro-
nić system przed zniszczeniem. Choć połączenie 
międzystanowe z prowincją Wiktoria dostarcza-

jące prąd z elektrowni węglowych pracowało na 
pełnym obciążeniu, to nie wystarczało ponieważ 
Australia Południowa nie miała dość własnych 
elektrowni, aby zapewnić dostawy na poziomie 
gwarantującym bezpieczeństwo6.

Aby osiągnąć możliwie najwyższy poziom 
realizacji założonych planów wydaje się być 
istotnym zainicjowanie programów rozwo-
ju odnawialnych źródeł energii w połączeniu 
z magazynami energii. Przy czym co istotne, 
australijskie założenia rozwoju powyższych oby-
dwu technologii przewidują nie tylko zmiany 
w zakresie magazynowania dużej ilości energii 
w specjalnie do tego projektowanych magazy-
nach, ale również masowy rozwój technologii 
na poziomie klientów indywidualnych posiada-
jących instalacje PV. Niemniej jednak powołując 
się na opracowaną przez CISRO (Commonwe-
alth Scientific and Industrial Research Orga-
nisation) w 2017 roku analizę, jeżeli zasilanie 
energią z wiatru i słońca nie przekroczy 30% 
dostaw energii elektrycznej, australijski system 
elektroenergetyczny nie będzie zagrożony przy-
łączaniem nowych, sezonowych źródeł energii 
do sieci, w związku z tym nie są konieczne glo-
balne inwestycje w magazyny energii o dużej 
pojemności7. Dodatkowo co istotne, Australijska 
Rada Naukowców (Australian Council of Lear-
ned Academics - ACOLA) udowodniła, że   Au-
stralia może osiągnąć 50% energii ze źródeł od-
nawialnych, przy zachowaniu bezpieczeństwa 
systemu elektroenergetycznego, bez znaczących 
wymagań inwestycyjnych w magazyny energii8 . 

Teza powyższa nie zahamowała jednak 
rozpoczętego trendu implementacji w syste-
mie elektroenergetycznym magazynów ener-
gii. Słusznie się bowiem zakłada, że oprócz 
przechowywania energii, technologie magazy-
nowania mogą zapewniać szereg usług dla sieci 
energetycznej. Obejmują one między innymi 
zapewnienie równowagi podaży i popytu na 
energię elektryczną, magazynowanie nadwyżki 

energii i późniejsze rozładowywanie w razie po-
trzeby. Ponadto w istotny sposób mogą wpłynąć 
na zapewnianie kontroli częstotliwości w celu 
utrzymania stabilności sieci i bezpieczeństwa 
dostaw. Również mogą zapewnić wyrównanie 
niewielkich zmian w produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także pokrywać brakujące do-
stawy z generatorów działających przy wykorzy-
staniu paliw kopalnych, w czasie ich przestojów. 
Oznacza to, że staranne rozmieszczenie maga-
zynów energii w australijskim systemie elektro-
energetycznym wraz z rozwojem źródeł energii 
odnawialnej może przynieść poprawę bezpie-
czeństwa i niezawodność systemu elektroener-
getycznego oraz zmniejszenie prawdopodo-
bieństwa występowania kolejnych blackoutów. 

Magazyny energii w Australii – 
wybrane projekty i funkcjonujące 
rozwiązania 

Bateryjne systemy magazynowania ener-
gii podzielić można ze względu na miejsce 
ich zainstalowania na dwie zasadnicze grupy. 
Pierwsza z nich określana jest jako behind-the-
-meter (BTM), czyli technologie wykorzystywa-
ne do konsumpcji na miejscu, umożliwiające 
konsumentom regulację podczas korzystania 
z wytworzonej energii elektrycznej i podczas 
jej wprowadzania do sieci. Druga natomiast 
identyfikowana jako front-of-the-meter (FTM), 
to magazyny tzw. sieciowe, czyli takie, które 
są przyłączane do sieci dystrybucyjnej bądź 
przesyłowej i stanowią wsparcie dla utrzyma-
nia bezpieczeństwa systemu i stabilizacji pa-
rametrów sieci. Między tymi grupami często 
wskazuje się jeszcze grupę pośrednią nazywa-
ną magazynami do użytku komercyjnego bądź 
przemysłowego.

Federalne, stanowe i terytorialne rządy 
Australii, wraz z szeregiem prywatnych firm, 
inwestują w wiele rozwiązań do magazynowa-

Rysunek 2 Generacja całkowita i z OZE. Źródło: Department of the Environment and Energy (2017) Australian Energy Statistics, 
Table O and L
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nia energii, zwłaszcza na poziomie sieci, w tym 
elektrownie szczytowo pompowe wykorzysty-
wane jako magazyny energii.

Tylko w 2016 roku zainstalowano 6 750 
magazynów w gospodarstwach domowych 
o łącznej mocy 52 MW. Przewiduje się, że ry-
nek magazynowania energii w Australii może 
wzrosnąć 37-krotnie do 2020 roku w porówna-
niu z poziomem z roku 2015, osiągając roczny 
wskaźnik zainstalowanych mocy na poziomie 
244 MW. Przy czym zdecydowana większość 
tego wskaźnika wynikałaby z zainstalowanych 
magazynów przy domowych instalacjach sys-
temów fotowoltaicznych. Ponadto pod koniec 
sierpnia 2017 Australia Południowa ogłosiła 
nabór wniosków dotyczących projektów w za-
kresie magazynowania energii dla urządzeń 
działających samodzielnie oraz jako uzupełnie-
nie infrastruktury połączonej z wytwarzaniem 
energii ze źródeł odnawialnych. W tym pro-
gramie zagwarantowano pomoc finansową  
z Funduszu Odnawialnych Technologii w wy-
sokości 150 mln AUD. Rok 2017 przyniósł 
kolejny, duży wzrost ilości instalacji systemów 
magazynowania energii  w gospodarstwach 
domowych, bowiem zainstalowano około 
20 789 systemów, co stanowi trzykrotny wzrost  
w stosunku do 6 750 zainstalowanych w roku 
2016. Ponadto 12% ze 172 tys. inwestycji  
w instalacje fotowoltaiczne w 2017 roku obej-
mowało również magazyn energii. Ostatecznie 
szacuje się, że w całej Australii jest zainstalowa-
ne w gospodarstwach domowych ponad 28 tys. 
systemów magazynowania energii. Warto rów-
nież wskazać, że dla roku 2018 przewiduje się, 
że zostanie zbudowanych 33 tys. rozproszonych 
systemów magazynowania energii9. 

Jak wskazano powyżej, rozwój magazynów 
z grupy BTM zachodzi w niezwykle dynamiczny 
sposób. Oczywiście zasadnicze pytanie brzmi, 
czy wszystkie instalacje magazynowania energii 
po stronie klienta są ewidencjonowane w spo-
sób umożliwiający potwierdzenie powyższych 
danych. Teoretycznie skoro nie istnieją regula-
cje w tym zakresie, to można się spodziewać, 
że rynek australijski może być znacznie bardziej 
nasycony tego rodzaju urządzeniami.

Elektrownie szczytowo-pompowe 
jako magazyny energii

To co zasługuje na uwagę w dyskusjach na 
temat magazynowania energii na dużą skalę 
to przede wszystkim znaczący udział elektrow-
ni szczytowo-pompowych w całkowitej mocy 
zainstalowanej. Australia posiada już trzy elek-
trownie szczytowo pompowe, które działają od 
ponad 30 lat. Są to:

- Tumut 3 o mocy zainstalowanej 1 
800MW działająca od 1973 roku10,

- Shoalhaven o mocy zainstalowanej 
240MW działająca od 1977 roku11 oraz

- Wivenhoe o mocy zainstalowanej 
500MW, działająca od 1984 roku12.

Dodatkowo w marcu 2017 roku Premier 
Malcolm Turnbull ogłosił plany dotyczące roz-
budowy systemu Snowy Hydro 2.0, rozszerzając 
tym samym pierwszy program dla elektrowni 
szczytowo-pompowych o 2 000 MW.  Zamie-
rzeniem tego systemu, jest połączenie dwóch 
istniejących zbiorników Snowy Scheme Tantan-
gara i Talbingo za pomocą podziemnych tuneli 
z elektrownią szczytowo-pompową. Przepom-
pownia będzie działała jak konwencjonalny 
schemat hydroelektryczny, ale zamiast uwalnia-
nia wody po wygenerowaniu energii pompuje 
wodę z powrotem do górnego zbiornika, aby 
ponownie ją użyć. Możliwość pompowania 
i przechowywania wody oznacza, że Snowy 
2.0 zachowuje się jak gigantyczna bateria, ma-
gazynując i oddając energię. Założeniem tego 
systemu jest pompowanie wody za pomocą 
prądu w czasach niskiego zapotrzebowania 
i magazynowanie jej w górnym zbiorniku. Na-
stępnie, w okresach szczytowego zapotrzebo-
wania, kiedy energia jest najbardziej potrzebna, 
zmagazynowana woda będzie używana do 
generowania energii elektrycznej, która będzie 
dostępna w ciągu kilku minut. Projekt obejmie 
podziemne prace wykopaliskowe i tunelowe 
między dwoma zbiornikami na głębokości do 
jednego kilometra. Obejmuje również roboty 
nawierzchniowe w kilku lokalizacjach, w tym 
na konstrukcjach wlotowych i wylotowych, 
szybach napływowych, kablach i portalach 
wentylacyjnych. Konieczne będzie również prze-
prowadzenie szeregu prac pomocniczych, takich 
jak ustanowienie lub modernizacja dróg dojaz-
dowych i dróg oraz połączeń elektrycznych na 
placach budowy13.

Uzasadnieniem do realizacji takiego projek-
tu była konieczność wprowadzenia rozwiązań 
umożliwiających stabilizację systemu, na które-
go obszarze zlokalizowane są farmy wiatrowe.  
Jeśli wiatr wieje w nocy, kiedy konsumenci śpią, 
zakłada się że Snowy 2.0 będzie w stanie absor-
bować energię wiatru poprzez przepompowy-
wanie i magazynowanie wody w górnym zbior-
niku. Kiedy natomiast gospodarstwa domowe 
rozpoczną dzienną pracę zwiększając przy tym 
zapotrzebowanie, Snowy 2.0 będzie zdolny do 
rozpoczęcia szybkiej generacji nadążającej za 
zwiększającym się zapotrzebowaniem i wpro-
wadzanie tej energii do sieci.

To na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że 
optymalizacja istniejących rozwiązań w zakresie 
generowania energii z wody jest kluczową czę-
ścią inicjatywy Battery of the Nation14. Flagowy 
projekt tej inicjatywy koncentruje się na jednym 

z najstarszych systemów wodnych w Tasmanii 
o nazwie system Tarraleah w Central Highlands. 
Został on oddany do użytku w 1930 roku i wy-
twarza około 630 GWh energii rocznie, co sta-
nowi 6,5% całkowitej produkcji Hydro Tasma-
nia, która jest największym producentem energii 
na Tasmanii. Przy wsparciu Australijskiej Agencji 
Energii Odnawialnej (ARENA), została dokonana 
ocena możliwości przebudowy systemu energe-
tycznego Tarraleah. ARENA sfinansowała wstęp-
ne studium wykonalności, analizujące, w jaki 
sposób system hydroenergetyczny może zostać 
ponownie wykorzystany na potrzeby przyszłego 
rynku energii. W tym badaniu zalecono pełne 
studium wykonalności, aby ocenić ryzyko i ko-
rzyści związane z przebudową systemu15.

Wiele firm ciągle bada i aktywnie planuje 
budowę nowych elektrowni szczytowo-pom-
powych. Na uwagę zasługuje tutaj projekt Tilt 
Renewables w zlikwidowanym kamieniołomie 
na północ od Adelajdy. Highbury Pumped Hy-
dro Energy Storage (PHES) będzie się znajdował 
około 13 km na północny wschód od Adelajdy 
na 350 ha nieużywanego terenu kamieniołomu. 
Będzie miał możliwość magazynowania 1 350 
MWh energii i wygenerowania do 300 MW 
mocy na 4,5 godziny 16.

Elektrochemiczne magazyny 
energii elektrycznej 

Inwestycja Hornsdale Power Reserve, która 
jest największą na świecie baterią litowo-jono-
wą o parametrach 100 MW / 129 MWh, za-
pewniającą usługi bezpieczeństwa sieciowego 
dla konsumentów energii elektrycznej z Australii 
Południowej odniosła ogromny sukces. Projekt 
zrealizowano w porozumieniu z rządem Austra-
lii Południowej i australijskim operatorem rynku 
energii (AEMO). Magazyn pokrywa około jed-
nego hektara ziemi, położony jest na najwięk-
szej w Australii Południowej farmie wiatrowej 
Hornsdale, 15 km na północ od Jamestown. 
Był budowany z przeznaczeniem zapobiegania 
lokalnym niedoborom energii. Został oddany do 
użytku w grudniu 2017 roku, a w ciągu niespeł-
na dwóch miesięcy jego użytkowania oszczęd-
ności związane ze stabilizacją systemu sięgnęły 
milionów dolarów. Natomiast fluktuacje mocy, 
które w przeszłości były problemem w tym re-
gionie, są efektywnie kontrolowane i opano-
wywane. Dużym osiągnięciem tego kompleksu 
bateryjnego było zareagowanie w ciągu milise-
kund dostarczając do systemu niezbędną moc, 
gdy australijska elektrownia węglowa przestała 
funkcjonować 17. 

W marcu 2018 roku rząd Australii ogłosił 
rozpoczęcie prac nad inicjatywą, która będzie 
dotyczyła budowy wielkoskalowych magazy-
nów energii (elektrochemicznych) zlokalizo-
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wanych w Wiktorii. Intencją tej inicjatywy jest 
zwiększenie niezawodności dostaw na ob-
szarze, przy jednoczesnym założeniu rozwoju 
gospodarczego regionu. Cele powyższe miałby 
spełnić między innymi magazyn energii o para-
metrach 30 MW / 30 MWh usytuowany w stacji 
Ballarat Terminal Station18, magazyn  25 MW / 
50 MWh w gospodarstwie Gannawarra Solar 
Farm19 oraz magazyn 20 MW / 34 MWh na far-
mie wiatrowej Bulgana20.

Podobnych projektów jest wiele. Powercor 
Australia przedsiębiorstwo z siedzibą w Wik-
torii, zainstalowało system akumulatorów lito-
wo-jonowych o pojemności 2,2 MWh w miej-
scowości Buninyong. Magazyn umiejscowiono 
na linii energetycznej, dostarczającej energię 

do około 6 400 osób. Moc baterii równoważna 
jest z około 20% możliwości dystrybucyjnych. 
Dzięki temu uzyskano zwiększenie przepusto-
wości sieci, w szczególności w okresach szczytu 
zapotrzebowania, jak też możliwość świad-
czenia usług pomocniczych. Może również za-
pewnić podtrzymanie zasilania dla około 3000 
odbiorców przez godzinę.

Na uwagę zasługują również inne projek-
ty realizowane chociażby przez Lyon Group, 
australijską spółkę, skupiającą się na prowa-
dzeniu inwestycji między innymi w sektorze 
energii, która w 2012 roku rozpoczęła rozwój 
Lakeland Solar PV and Storage Project, wów-
czas największego i najbardziej zaawansowa-
nego sieciowego projektu ogniw słonecznych 

i akumulatorów na wielką skalę. W skład 
największego australijskiego projektu wielko-
skalowych projektów fotowoltaicznych wraz 
z bateryjnymi magazynami energii, który firma 
realizuje wchodzą miedzy innymi takie inwe-
stycje jak21:

1. Cape York, Queensland (55MW ener-
gia słoneczna + 20MW / 80MWh pa-
mięci)

 Cape York Solar Storage zajmie około 200 
hektarów ziemi, około trzech kilometrów 
na południe od Lakeland, w sąsiedztwie 
autostrady Mulligan. Połączy się z ist-
niejącą linią przesyłową zlokalizowaną 
na tym obszarze. Projekt ogłoszono we 
wrześniu 2016 roku. Oficjalne konsul-
tacje społeczne rozpoczęły się w marcu 
2017 roku.

2. Nowingi, Wiktoria (250 MW + 80MW 
/ 320MWh)

 Projekt będzie zlokalizowany w północno 
zachodniej Wiktorii w miejscowości No-
wingi około 50 kilometrów od Mildury. 
Farma fotowoltaiczna będzie się składała  
z paneli o mocy 250 MW. Dodatkowo 
zainstalowany zostanie zasobnik energii 
o mocy 80MW o pojemności 320MWh. 
Przewiduje się, że wartość końcowa in-
westycji to 660 mln USD. 

3. Riverland, Australia Południowa 
(240MW + 100MW / 400MWh) 

 Projekt Riverland Solar Storage zlokali-
zowany w Południowej Australii, który 
będzie zajmować około 600 hektarów 
obszaru położonych dwa kilometry na 
wschód od stacji North-West Bend. Ob-
szar ten przebiega wzdłuż autostrady na 
wschód od Morgan i był wcześniej wy-
korzystywany do wypasu bydła. Połączy 
się z dwiema istniejącymi liniami prze-
syłowymi ElectraNet, które przebiegają 
przez ten obszar. Projekt został ogłoszo-
ny w marcu 2017 roku. Oficjalne konsul-
tacje społeczne rozpoczęły się w maju 
2017 r. Jest to projekt łączący budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 253MWac 
oraz systemu bateryjnego o parametrach 
100MW / 400MWh22.

Intencją powyższych inwestycji jest, aby 
magazyn był własnością prywatną, z możli-
wością oddzielnej umowy na dostawę energii 
słonecznej do akumulatora w sposób optyma-
lizujący komercyjną eksploatację tych dwóch 
urządzeń.

Są to jedynie wybrane rozwiązania dotyczą-
ce magazynów energii projektowanych jako ele-
menty współistniejące z obecnymi bądź plano-
wanymi inwestycjami produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Z pewnością nie wyczerpują one 

Rysunek 3 Magazyny energii w Wiktorii i ich lokalizacje. Źródło: opracowanie własne na podstawie 19,20,21.

Rysunek 4. Wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne wraz z bateryjnymi magazynami energii. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie http://lyonbatterystorage.com.au/
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całego wachlarza dostępnych technologii maga-
zynowania energii, o których warto byłoby pa-
miętać. Ponadto wiele stanów, terytoriów, rząd 
federalny, właściciele domów mieszkalnych oraz 
firmy prywatne już wprowadzają plany stop-
niowego uzupełniania całej sieci energetycznej 
rozproszonymi zasobnikami energii. Podobnie 
jak nowoczesny, czysty system elektroenerge-
tyczny opiera się na mieszance uzupełniających 
się źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, z bio-
masy, wodnej), różnorodność  uzupełniających 
się technologii magazynowania energii może 
pomóc zapewnić niezawodną, elastyczną sieć 
elektryczną zasilaną energią ze źródeł odna-
wialnych. 

Założeniem poniższego raportu było przy-
bliżenie tematu i zachęcenie do kompleksowej 
analizy rozwiązań, które mogłyby przynieść 
wartość dodaną dla krajowego rozwoju zarów-
no magazynów energii jak i generacji ze źródeł 
odnawialnych. 

Możliwości wykorzystania 
magazynów energii 

Początkowo założenia dla rozpoczęcia 
inwestycji w zasobniki energii związane były 
przede wszystkim z zagwarantowaniem możli-
wości magazynowania energii w celu jej póź-
niejszego wykorzystania, szczególnie zgodnie 

ze słusznym założeniem, że bardziej uzasadnio-
ne ekonomiczne jest skonsumowanie większo-
ści wyprodukowanej na potrzeby własne energii 
ze źródeł odnawialnych, niż jej odsprzedaż do 
sieci. Dodatkowo, takie podejście wpisywało 
się w przekonanie, że tworzona jest rezerwa 
energii identyfikowana z lokalną pewnością 
zasilania. Przy czym, rozwiązanie takie pozwala 
na: po pierwsze elastyczne zarządzanie profilem 
poboru energii w celu minimalizacji kosztów jej 
użytkowania, a po drugie umożliwia świadomy 
i racjonalny wybór taryfy. 

Dynamiczne zmiany na rynku energii wska-
zują, że w przyszłości dostępny będzie znacz-
nie większy wachlarz możliwości efektywnego 
wykorzystywania lokalnie zainstalowanych 
magazynów. Na chwile obecną, pierwszym 
bardzo istotnym sygnałem na to są założenia 
rynku mocy, które dopuszczają instalacje ma-
gazynowe do partycypowania w przychodach 
związanych z przyszłymi programami dostar-
czenia i zabezpieczenia mocy w systemie na 
wezwanie operatora sieci. Warto również 
wspomnieć, że tego rodzaju usługi dostępne są 
już poprzez program DSR23. Lokalne magazyny 
energii dzięki możliwości agregowania mogą  
w przyszłości być wykorzystywanie nie tylko do 
zaspokojenia lokalnych potrzeb własnych od-
biorców, ale również do świadczenia różnego 

rodzaju usług szeroko rozumianych jako usługi 
elastyczności. 

Przy niewątpliwie istotnych zaletach zasob-
ników energii instalowanych przez odbiorców 
końcowych coraz większego znaczenia nabie-
rają duże magazyny tzw. sieciowe instalowane  
z przeznaczeniem regulacji pracy sieci. Do-
świadczenia Australii, ale również ogólnoświa-
towe pokazały, że przechowywanie energii 
w magazynie jest jego funkcją podstawową 
jednak samo w sobie nie stanowi efektywnego 
rozwiązania, ponieważ nie wykorzystuje w peł-
ni wszystkich jego dostępnych zastosowań. 
Szybko się przekonano, że przy dużym nasy-
ceniu sieci elektroenergetycznej źródłami pro-
dukującymi energię sezonowo (wiatr, słońce), 
magazyny będą stanowiły znaczące wsparcie, 
poprzez zwiększenie elastyczności korzystania 
z wyprodukowanej energii, w sposób umożli-
wiający jej zbilansowanie, uaktywniając w ten 
sposób efektywny mechanizm zarządzania sie-
cią elektroenergetyczną. Szybki rozwój źródeł 
OZE, z jednej strony w istotny sposób wpłynie 
na dekarbonizację, co należy postrzegać w po-
zytywnych kategoriach. Z drugiej jednak stro-
ny, wymusza poszukiwanie rozwiązań, które 
będą wspierały ten proces zachowując wysoki 
poziom bezpieczeństwa systemu, co należy 
zaliczyć do wyzwań stojących przed sektorem 

Rysunek 5 Lokalizacja opisywanych projektów fotowoltaicznych wraz z bateryjnymi magazynami energii. Źródło: Lyon’s solar+storage Australian projects reported to attract bids, https://www.
pv-magazine-australia.com, 23.11.2017, dostęp 30.06.2018.
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elektroenergetyki. Systemowe magazyny mogą 
znacząco wesprzeć ten proces poprzez zmniej-
szenie nieplanowanych przepływów, ogra-
niczenie przeciążeń sieci, jak również wahań 
napięcia i częstotliwości. Utrzymanie częstotli-
wości w wymaganym zakresie jest krytyczne 
dla sieci. Częstotliwość spada przy rosnącym 
obciążeniu, czyli w czasie dużych przepływów 
energii podczas wysokiego popytu i produkcji. 
Z kolei spadek obciążenia albo spadek przepły-
wu powoduje wzrost częstotliwości.

Dodatkowo istotną funkcją tego rodzaju 
magazynów jest pomoc w zapewnieniu odpo-
wiedniej wielkości rezerwy operacyjnej i odtwo-
rzeniowej, a tym samym zwiększenie zdolności 
regulacyjnych dodatkowych, które są zlokalizo-
wane w innych jednostkach wytwórczych. Ta-
kie zastosowanie magazynów zmniejsza koszty 
prowadzenia ruchu na sieci, jak również pozwa-
la na utrzymanie stabilnych parametrów sieci, 
łagodzenie chwilowych przeciążeń linii prze-
syłowych, czy dystrybucyjnych. Niewątpliwą 
zaletą jest tutaj również zmniejszenie kosztów 
wynikających ze strat energii na sieci.

Technologie magazynowania energii mogą 
zatem zapewnić szereg usług dla sieci elektro-
energetycznych, poprzez  dostarczanie niezbęd-
nych usług sieciowych, takich jak równoważe-
nie podaży i popytu, poprzez świadczenie usług 
pomocniczych, które pozwalają reagować na 
niewielkie wahania podaży i popytu, aż do za-
pobiegania poważnym zakłóceniom w dostawie 
energii. I to, na co warto na zakończenie zwró-
cić uwagę, to zmiany na rynku energii, jakich 
należy się spodziewać szczególnie w obszarze 
nowych usług związanych z magazynowaniem 
energii, dla których już dzisiaj warto opraco-
wać standardowy katalog akceptowalny przez 
zainteresowane podmioty i regulatora. Problem 
regulacji tej części systemu elektroenergetycz-
nego pozostaje ciągle do dyskusji. Nie tylko na 
poziomie krajowym, ale również na poziomie 
ogólnoświatowym ciągle brak jest komplekso-
wych rozwiązań. 

Ukierunkowany na wsparcie 
pakiet reform

Technologie magazynowania energii od-
grywają kluczową rolę w tworzeniu przystęp-
nego cenowo, czystego i bezpiecznego systemu 
energetycznego. Niemniej jednak pomimo tak 
gwałtownego i na dużą skalę rozwoju magazy-
nowania energii ciągle jeszcze pozostaje wiele 
do zrobienia w zakresie dostosowania austra-
lijskiego systemu regulacyjnego i ustawodaw-
czego, aby zapewnić w pełni wykorzystanie 
wszystkich możliwości jakie niosą, zarówno dla 
sieci, jak i dla konsumentów, technologie maga-
zynowania energii.

W dokumencie Charging Forward: Policy 
and regulatory reforms to unlock the potential 
of energy storage in Australia, Rada ds. Czystej 
Energii przedstawiła pakiet reform ukierunko-
wany na zwiększenia wsparcia dla projektów 
magazynowania energii we wszystkich trzech 
grupach: mieszkaniowej, komercyjnej i siecio-
wej. Aby osiągnąć ten cel, w dokumencie zaleca 
się przeprowadzenie 13 reform, które można 
zebrać w cztery kategorie począwszy od wy-
równywania szans, poprzez zniesienie barier 
dla instalacji BTM jak również ich wsparcie fi-
nansowe, do ochrony konsumentów i zmiany, 
które pozwoliłyby na wykorzystywanie maga-
zynowania w celu wsparcia bezpieczeństwa 
energetycznego.

W ramach pierwszej kategorii wyrów-
nywania szans przewidziano między innymi 
zmianę obecnie obowiązującego na rynku 
energii systemu rozliczeń na rozliczenia pięcio-
minutowe, które zapewnią bardziej efektyw-
ny sposób korzystania z sygnałów płynących 
z rynku. Dodatkowo w tej kategorii przewi-
dziano przemodelowanie systemu kontroli 
częstotliwości w sposób umożliwiający szybką 
reakcję w sytuacjach awaryjnych związanych 
z niebezpiecznymi zmianami poziomu często-
tliwości. Zapowiedziano również konieczność 
dokonania przeglądu przepisów dotyczących 
rynku energii, które mogą generować nierów-
ne szanse na inwestycje w różnych obszarach 
kraju. Wskazano także na konieczność publi-
kowania przez operatorów sieci dystrybucyjnej 
bardziej szczegółowych danych o zbliżających 
się ograniczeniach w pracy sieci, co w istotny 
sposób wpłynie na planowanie wykorzystania 
magazynów energii. Jednocześnie zauważo-
no potrzebę zmiany publikowania przez OSD 
istotnych dla rynku energii danych, również 
tych zawartych w raportach rocznych, w ukła-
dzie opartym na portalu informacji geograficz-
nej (GIS).

Zarekomendowano ponadto, aby usunąć 
bariery dla instalacji magazynowych BTM 
poprzez wprowadzenie przez firmy dystrybu-
cyjne ułatwień w zakresie uzyskania zgody na 
podłączenie do sieci baterii przy istniejącym 
systemie PV.

Wsparcie dla systemu taryf gwarantowa-
nych przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji 
konsumentów poprzez aktualizację interneto-
wego narzędzia porównywania taryf w celu 
uwzględnienia opłat, zostało umieszczone jako 
jeden z najważniejszych elementów trzeciej ka-
tegorii przewidzianych reform. 

To co istotne, w ostatniej kategorii znalazło 
się zalecenie, aby państwowe organy nadzoru 
bezpieczeństwa wymagały wykonania instalacji 
systemów magazynowania energii przez wy-

kwalifikowanego instalatora z zaświadczeniem 
potwierdzającym kompetencje w wykonywaniu 
tego rodzaju instalacji, na przykład akredytowa-
nych do montażu akumulatorów zgodnie z sys-
temem akredytacji Rady ds. Czystej Energii.

Dodatkowo powinna istnieć prawnie egze-
kwowana norma australijska dotycząca bezpie-
czeństwa produktów baterii litowo-jonowych. 
Do chwili jej wdrożenia organy bezpieczeń-
stwa państwa powinny zobowiązać właścicieli 
baterii do wykazania zgodności standardów 
z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.  
I co istotne, przemysł i wszystkie szczeble admi-
nistracji powinny współpracować w celu wypra-
cowania uzgodnionego podejścia do sposobu 
ponownego użycia, recyklingu lub usuwania 
baterii po zakończeniu ich użytkowania. 

To o czym na zakończenie warto powie-
dzieć, to fakt, że Australijska Komisja Rynku 
Energii (AEMC) opracowała również propozy-
cję ograniczenia posiadania i eksploatacji ma-
gazynów  przez operatorów sieci dystrybucji 
w Australii pozostawiając tę kwestię dla innych 
podmiotów przy zachowaniu zasad konkuren-
cyjnego rynku. Kierunek ten wydaje się być po-
dobny do tego, który jest proponowany przez 
Komisje Europejską w dyskutowanym pakiecie 
Czysta Energia. Czy jednak ograniczenia po-
wyższe będą sprzyjać utrzymaniu stabilizacji 
parametrów sieci oraz zapewnianiu bezpieczeń-
stwa? Z pewnością dużo zależy od regulacji na 
poziomie krajowym, które będzie należało opra-
cować, aby zaimplementować przyszłe zapisy 
dyrektyw unijnych.

Wnioski i rekomendacje
W Polsce zapisy w prawie dotyczące ma-

gazynów energii zostały wprowadzone dopiero 
przy okazji opracowania ustawy dotyczącej elek-
tomobilności, a potem ustawy o Rynku Mocy. 
Oczywiście są to zapisy istotne z punktu widze-
nia obydwu ustaw, jednak niewystarczające 
biorąc pod uwagę cały rynek energii elektrycz-
nej. Wydaje się, że to co ważne, czyli warunki 
przyłączania i pracy dużych magazynów ener-
gii jak również tych z kategorii komercyjnych 
i przemysłowych wymagają kompleksowego 
opracowania, wymagają odrębnego podejścia 
i stworzenia jasnych zasad i przejrzystych reguł 
dla wszystkich uczestników rynku. Jednocześnie 
ustalenie zasad wykorzystania takich magazy-
nów zarówno do celów bilansowania systemu 
elektroenergetycznego jak i potrzeb komercyj-
nych wymaga stworzenia modeli biznesowych, 
które usystematyzowałyby tę część rynku. 

Poddanie rozwoju magazynów energii wa-
runkom rynku konkurencyjnego nie może nastę-
pować w oderwaniu od zasad gwarantujących 
stabilność systemu elektroenergetycznego jak 
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również zasad handlu energią, gwarantujących 
przejrzystość transakcji oraz zapobiegających 
manipulacjom cenowym.

To co wydaje się niezbędne, to na początek 
dokonanie i usankcjonowanie klasyfikacji ma-
gazynów ze względu na sposób ich połączenia 
z siecią, ale również, wielkość mocy oraz pojem-
ność. Dla takich klasyfikacji konieczne jest stwo-
rzenie standardowych reguł przyłączania do 
sieci. W zależności bowiem od wielkości maga-
zynu oraz jego docelowego przeznaczenia (na 
potrzeby własne, na świadczenie usług DSR, na 
bilansowanie systemu, itp.) reguły będą inaczej 
określone. W zależności od rodzaju świadczo-
nych usług oraz podmiotu, dla którego te usługi 
będą świadczone winny być ustalone priorytety 
dostępu do tych zasobów oraz warunki korzy-
stania z nich.

Biorąc pod uwagę magazyny energii in-
stalowane w domach jednorodzinnych do za-
spokojenia potrzeb własnych, inaczej mówiąc 
instalowane jako urządzenia podłączone do 
wewnętrznej instalacji odbiorcy, wydaje się naj-
mniej skomplikowane pod względem regulacyj-
nym, gdyż w tym obszarze nie ma konieczności 
wprowadzania dodatkowych regulacji. Nie-
mniej jednak jeżeli właściciel takiego magazynu 
zgłosi chęć uczestniczenia w programach np. 
DSR, usługach elastyczności, bądź świadczenia 
innych usług komercyjnych, wówczas fakt ten 
powinien znaleźć odzwierciedlenie w przepi-
sach jednakowo ustalonych dla wszystkich. 

Znacznie bardziej skomplikowana wydaje 
się sytuacja dużych magazynów sieciowych, 
budowanych w celu świadczenia różnego ro-
dzaju usług komercyjnych. W tym przypadku 
istotne jest po pierwsze opracowanie zasad 
dla warunków przyłączania takich obiektów 
do sieci elektroenergetycznej, po drugie ważne 
jest określenie na jakich zasadach będzie się 
odbywał handel energią zgromadzoną w ma-
gazynie, czy właściciel magazynu będzie zobo-
wiązany posiadać koncesję na sprzedaż takiej 
energii, czy też będzie szczególny rodzaj kon-
cesji wydawany dla magazynów energii. Jest 
również potrzeba stworzenia reguł zapobiega-
jących manipulacjom cenowym, aby ochronić 
konsumentów przed nieuzasadnionymi wzro-
stami cen. 

Kolejny niezwykle istotny aspekt, to moż-
liwość posiadania i użytkowania magazynów 
energii do celów bilansowania systemu i za-
pobiegania ograniczeniom przez operatorów 
systemów zarówno przesyłowego jak i dys-
trybucyjnego. Na chwile obecną to operator 
systemu przesyłowego, będąc zarządcą rynku 
bilansującego prowadzi bilansowanie systemu. 
Czy jednak jest to oczywisty przypadek wska-
zujący na zasadność modelu, w którym będzie 

właścicielem magazynów energii? Teoretycznie 
usługi te również mogą być świadczone przez 
podmioty z rynku.  Jednak mając na uwadze 
zapisy Pakietu Czysta Energia, w których przy-
pisuje się przyszłą rolę bilansowania lokalnego 
systemu operatorom sieci dystrybucyjnych bądź 
wręcz lokalnym inicjatywom, analogicznie po-
winni mieć oni również możliwość posiadania 
i wykorzystywania magazynów do celów zwią-
zanych z utrzymaniem stabilizacji systemu elek-
troenergetycznego na zarządzanym przez siebie 
obszarze. 

Magazyny energii to z pewnością duży krok 
naprzód w dobrym kierunku. Odkąd istnieje sieć 
energetyczna, firmy poszukiwały sposobów bez-
piecznego i wydajnego magazynowania ener-
gii, aby można było ją zużywać na żądanie, a jej 
wydajność dokładnie kontrolować, natomiast 
częstotliwość dystrybuowanej energii regulo-
wać. Magazynowanie energii zostało zidenty-
fikowane jako istotne narzędzie dla przyszłości 
skoordynowanego i niezawodnego działania 
sieci energetycznych.

Magazyny energii mogą również pomóc 
w zniwelowaniu błędów prognozowania, usu-
wać bariery w podłączaniu odnawialnych źró-
deł energii do sieci różnych napięć, przesuwać 
szczytowe wartości popytu poprzez magazyno-
wanie energii poza szczytem,   zapewniać regu-
lację częstotliwości jak również opóźniać kosz-
towne modernizacje sieci. Upewnienie się, że 
odpowiednia ilość energii jest dystrybuowana 
do użytkowników końcowych ma kluczowe zna-
czenie dla infrastruktury sieciowej - zbyt duża 
ilość energii może dokonać spustoszeń na sieci, 
zbyt mała skutkuje zakłóceniami w jej działaniu. 
W chwili obecnej opracowuje się i wdraża sze-
roką gamę technologii magazynowania, w celu 
zapewnienia codziennych potrzeb energetycz-
nych. Warto jeszcze zadbać o standardy ich 
połączenia z siecią, eksploatację oraz reguły 
uczestnictwa na rynku energii. 
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Wykorzystanie rur kompozytowych w otworach geotermalnych

Jedną z technologii, która niewąt-
pliwie może w niedługiej przyszłości 
zrewulocjonizować światowy rynek 
geotermalny to wykorzystanie ma-
teriałów kompozytowych jako rur 
okładzinowych, płuczkowych oraz 
traconych w otworach produkcyj-
nych bądź iniekcyjnych. 

Materiał kompozytowy to tworzywo po-
wstałe w wyniku połączenia dwóch lub wię-
cej materiałów, z których jeden pełni funkcję 
wiążącą, a pozostałe, wprowadzone w postaci 
ziarnistej, włóknistej lub warstwowej, służą 
jego umocnieniu. Kompozyty są niemetaliczny-
mi materiałami anizotropowymi, które umożli-
wiają konstrukcje rur z różną wytrzymałością 
oraz właściwościami fizycznymi w zależności 
od kierunku rozpatrywania. Rura kompozytowa 
wykonana jest z materiału będącego kompozy-
cją żywicy wzmocnionej włóknem szklanym. 
Obecnie dostępne na rynku rury kompozytowe 
są w stanie operować w temperaturze otwo-
ru nie wyższej niż 105°C, jednak prowadzone 
są badania w celu wykorzystania materiałów 
kompozytowych w otworach o temperaturach 
od 150 do 170°C o głębokości większej niż 
3500 m. W przyszłości planuje się stworzenie 
materiałów kompozytowych będących w stanie 
pracować w otworach wysokich entalpii o tem-
peraturach do 300°C oraz głębokości do 5500 
m. Obecnie na rynku dostępne są rury kompo-
zytowe o średnicach zewnętrznych od 5 ½ do 
13 3/8 cali. Maksymalne operacyjne ciśnienie 
rur, podane przez producentów, wynosi 345 
barów, a ich maksymalna wytrzymałość to 450 
ton. Parametry te jednak zależą od temperatury 
w otworze, geochemii złoża, rodzaju użytych 
kompozytów oraz planowanej żywotności 
otworu.

Rury kompozytowe, na podstawie danych 
jednego z producentów, podobnie jak konwen-
cjonalne stalowe rury, mają długość 12 m oraz 
posiadają kompozytowe połączenia, które insta-
lowane są w czasie zapuszczania rur do otworu. 
Rury są również kompatybilne z konwencjonal-

nymi połączeniami stalowymi, bądź połączenia-
mi typu kompozyt-metal. Połączenie dwóch rur 
kompozytowych na platformie wiertniczej jest 
najbardziej wymagającym technicznie procesem 
zarurowania otworu, który wymaga starannego 
przygotowania, odpowiednich warunków oraz 
właściwe dobranego czasu na utwardzenie 
materiału klejącego. Planowany czas instalacji 
połączeń rur to około 10 min.

Jedną z największych zalet rur kompozyto-
wych to ich wysoka odporność chemiczna oraz 
całkowite wykluczenie zjawiska korozji oraz 
osiadania się kamienia, tj. krzemionki, na ru-
rach okładzinowych. Korozja jest podstawowym 
problemem materiałów wykorzystywanych 
jako rury płuczkowe, okładzinowe oraz tracone 

w przemyśle geotermalnym, który spowodowa-
ny jest występowaniem agresywnych gazów 
(CO2, H2S) związanych z charakterystyką złoża. 
Rury kompozytowe umożliwiają wydobywa-
nie silnie zasolonych wód geotermalnych oraz 
stosowanie różnego rodzaju kwasów, zasad, 
wybielaczy oraz rozpuszczalników używanych 
popularnie w przemyśle chemicznym. Materiał 
kompatybilny jest również z większością ko-
mercyjnie dostępnych płuczek wiertniczych oraz 
zaczynów cementowych stosowanych w prze-
myśle geotermalnym. Rury kompozytowe mogą 
być również perforowane, jednak preferowana 
jest perforacja rur w otulinie cementowej.

Kolejną zaletą kompozytów jest ich dużo 
większa plastyczność w porównaniu ze stalą 

Rys. 1. Instalacja połączenia rur kompozytowych w trakcie zapuszczania rur do otworu wiertniczego (źródło: akiet.com)

Rys. 2. Porównanie gęstości materiałów rur okładzinowych w powietrzu (kolor niebieski) oraz w płuczce wiertniczej o gęstości 
1300 kg/m3 (kolor pomarańczowy); (na podstawie danych firmy AKIET B.V.)
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PERN rozpoczął przygotowania do budowy 
rurociągu z Boronowa do Trzebini

(około 10 razy mniejszy moduł Young’a). Rury 
kompozytowe są około 6 razy lżejsze od kon-
wencjonalnych rur stalowych. Stosunkowo 
mała waga rur umożliwia korzystanie z wiertnic 
o dużo mniejszym udźwigu, co zmniejsza zna-
cząco koszty inwestycyjne projektu. Co więcej, 
mała waga rur kompozytowych zmniejsza kosz-
ty transportu rur na miejsce wierceń. Produkcja 
rur kompozytowych obniża również produkcje 
CO2 oraz jest przyjazna środowisku.  

Rury kompozytowe, dzięki swojej gładkiej 
powierzchni eliminują do minimum zjawisko 
tarcia, co zmniejsza opory przepływu płynów 
geotermalnych, jak i płuczki wiertniczej oraz 
znacznie zmniejsza koszty pompowania. Spa-
dek kosztów pompowań w szczególności może 
być zauważalny w głębokich otworach, które 
wymagają korzystania z pomp głębionych, aby 
utrzymać produkcję wód. Gładka powierzchnia 
rur kompozytowych pomaga w usuwaniu filtra-
tu (mud cake) z rur oraz zapewnienia większą 
efektywności procesu cementowania rur okła-
dzinowych. 

Materiały kompozytowe wykazują znaczą-
co mniejszy współczynnik przewodności ciepła 
w porównaniu z konwencjonalnymi stalowymi 
rurami wykorzystywanymi w przemyśle wiertni-
czym. Ten parametr stwarza potencjalne zasto-
sowanie rur z kompozytów jako wewnętrznych 
rur w koncentrycznych, szczególnie głębokich, 
gruntowych wymiennikach ciepła (Borehole 
Heat Exchanger). Badania przeprowadzone 
w unijnym projekcie Geowell (geowell-h2020.
eu), potwierdziły kompatybilność technologi 
rur kompozytowych z konwencjonalnym sprzę-
tem do profilowania otworu, zarówno podczas 
procesu wiercenia, jak i w czasie produkcji wód 
geotermalnych.

Jednym z potencjalnych problemów rur 
z kompozytów jest m.in. abrazyjna działalność 
płuczki wiertniczej oraz zużycie materiału kom-
pozytowego przez stalowe rury płuczkowe, 
obracające się w otworze podczas wiercenia. 
Oba te procesy mogą potencjalnie powodować 
silną oraz szybką degradację materiału kom-
pozytowego. W celu przetestowania systemu 

z okładzinowymi rurami kompozytowymi prze-
prowadzono badania nad ich zużyciem w wer-
tykalnym otworze wiertniczym. Udowodniono, 
że zużycie kompozytów podczas rotacji stalo-
wych rur płuczkowych wraz z konwencjonal-
nymi stalowymi połączeniami jest znikome do 
średniego, z zaobserwowanym maksymalnym 
zużyciem materiału rur o wartości 0.6 mm.

Podsumowując, rury kompozytowe dzięki 
swym licznym zaletom mogą stać się konku-
rentem dla konwencjonalnych rur stalowych 
w otworach geotermalnych o niskich oraz śred-
nich temperaturach, gdzie występuje duże za-
grożenie korozją lub osadzaniem się krzemionki. 
Obecnie, prowadzone są pracę w celu poszerze-
nia wykorzystania technologii do otworów geo-
termalnych wysokich entalpii (>300°C).

mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International 

Geothermal Centre w Bochum (Niemcy)
michal.kruszewski@hs-bochum.de

PERN ogłosił przetarg na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z pozyskaniem prawa do terenu pod budowę 
rurociągu produktowego Boronów – Trzebi-
nia. To obok budowy drugiej nitki ropociągu 
Pomorskiego, kluczowy element planu in-
westycyjnego PERN w obszarze logistyki. To 
także jeden z kluczowych elementów Polityki 
Rządu RP dla rozwoju infrastruktury sektora 
naftowego.

Projekt zakłada budowę rurociągu paliwo-
wego o długości ok. 100 km, przebiegającego 
przez tereny województwa śląskiego i małopol-
skiego (w sumie jedenaście gmin). Celem plano-
wanej inwestycji jest stworzenie infrastruktury, 
która pozwoli na bardziej efektywną kosztowo 
i bezpieczniejszą dystrybucję paliw na terenach 
Polski południowej.

Ambitny program inwestycyjny PERN
PERN biorąc pod uwagę wyzwania rynkowe 

– wzrost zapotrzebowania na nowe pojemności 
wynikający z uszczelnienia obrotu paliwami, 
dywersyfikację dostaw ropy na którą stawiają 
polskie rafinerie oraz politykę rządu RP dla sek-
tora naftowego, realizuje ambitny program in-
westycyjny. Wprowadzona w listopadzie 2017 

roku przez rząd RP, „Polityka dla infrastruktury 
logistycznej w sektorze naftowym”, ma przyczy-
nić się do uporządkowania rynku logistyczno 
– magazynowego. „Polityka”, poza zwiększa-
niem pojemności magazynowych, stawia przed 
PERN m.in. zadanie wybudowania drugiej nit-
ki ropociągu pomorskiego. Jest on niezbędny, 
bo polskie rafinerie w coraz większym stopniu 
stawiają na dywersyfikację dostaw ropy do Pol-
ski, zwiększając udział surowca dostarczanego 
drogą morską, innego niż ropa rosyjska. Dzięki 
nowej nitce, ropa z tankowców będzie mogła 
szybko i bezpiecznie trafić do rafinerii.

Budowa nowych magazynów 
to odpowiedź na potrzeby klientów

Poza rozbudową mocy przesyłowych, spół-
ka będzie rozbudowywała swoją bazę maga-
zynową – zarówno w obszarze ropy naftowej 
jak i paliw. W związku z tym PERN wybuduje 7 
nowych zbiorników na ropę w gdańskim Termi-
nalu Naftowym oraz w Bazie w Gdańsku. W su-
mie pojemność magazynowa na ropę naftową 
zwiększy się o prawie 600 tys. m³. Budowa 
nowych zbiorników na ropę naftową w Bazie 
Gdańsk już się rozpoczęła. W obszarze magazy-
nowania i przesyłu paliw, PERN zbuduje nowe 

zbiorniki o łącznej pojemności przekraczającej 
300 tys. m³.

Obecnie w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach 
należącej do PERN prowadzone są intensywne 
prace budowlane. Inwestycja obejmuje budowę 
dwóch zbiorników magazynowych o pojemno-
ści 32 tys. m³ każdy wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą. Analogiczna inwestycja jest równo-
legle realizowana w Bazie Paliw nr 2 w Nowej 
Wsi Wielkiej.

PERN S.A.

Fot. arch. PERN S.A.
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Bardzo dobre półrocze dla LOTOSU
W pierwszym półroczu 2018 r. 

Grupa Kapitałowa LOTOS wypra-
cowała ponad 850 mln zł zysku net-
to (+50% r/r). Rafineria przerobiła 
w tym czasie ponad 5 mln t surowca 
(+25,5% r/r), którego ponad 36% po-
chodziło z kierunku innego niż rosyj-
ski. Pomimo niższego poziomu marż 
rafineryjnych oraz słabszego kursu 
USD/PLN, koncern osiągnął prawie 
1,4 mld zł skonsolidowanego zysku 
EBITDA wg LIFO.

Skonsolidowany wynik operacyjny 
(EBIT) wyniósł w pierwszym półroczu 2018 r. 
1,35 mld zł (+79,6% r/r). Zadłużenie netto 
spółki na 30 czerwca 2018 r. kształtowało się 
na poziomie 4,48 mld zł, a wskaźnik długu net-
to do kapitału własnego ogółem wyniósł na ten 
dzień 24,8%. Wskaźnik długu netto do oczysz-
czonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,9x 
w porównaniu do 1,4x z 30 czerwca 2017 r.

lentu ropy naftowej) i wzrosło o 3,6% kw/kw. 
Natomiast w całym pierwszym półroczu 2018 r. 
dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło 
22,33 tys. boe.

W 2 kw. 2018 r. finalizowano proces reor-
ganizacji kapitałowej segmentu wydobywcze-
go. Na początku kwietnia aktywa projektu Baltic 
Gas (zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 
na Morzu Bałtyckim) przeszły z LOTOS Petro-
baltic do LOTOS Upstream. Obecnie w ramach 
struktury LOTOS Upstream, oprócz wspomnia-
nego Baltic Gas, są także: LOTOS Geonafta, LO-
TOS Exploration & Production Norge oraz LOTOS 
Upstream UK.

W 2 kw. 2018 r. obszar detaliczny wypraco-
wał zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 
33,9 mln zł (+43,6% r/r). Na koniec czerwca 
2018 r. LOTOS posiadał w swojej sieci 485 stacji 
paliw. W kwietniu koncern wygrał postępowania 
przetargowe na dzierżawę 2 Miejsc Obsługi Po-
dróżnych (dalej: MOP) w ciągu drogi ekspresowej 
S5, na odcinku łączącym Wrocław z Poznaniem. 
W sieci LOTOSU działa obecnie 20 MOP-ów. Do 
2020 r. planowane jest uruchomienie łącznie 8 
nowych stacji paliw tego typu. W czerwcu ogło-
szono wyniki plebiscytu internetowego „Fleet 
Derby 2018”. Specjaliści i menadżerowie z branży 
flotowej drugi raz z rzędu uznali LOTOS Biznes za 
najlepszą kartę paliwową w Polsce.

EFRA: dwie ważne instalacje gotowe 
do uruchomienia

30 czerwca 2018 r. całkowity postęp prac 
Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, 
zakupy oraz prace budowlano-montażowe wy-
niósł 95,5%. W kwietniu zakończono prace bu-
dowlano-montażowe zakresu instalacji produkcji 
wodoru (HGU) i instalacji destylacji próżniowej hy-
drowaxu (HVDU), czyli dwóch z trzech głównych 
instalacji Projektu EFRA, a następnie instalacje 
te osiągnęły status gotowości do uruchomienia 
(RFSU, ang. ready for start-up).

Do prób i testów przekazano nową stację 
kondensatu (nr 7), pompownię hydrowaxu, insta-
lację SWS I (striper wód kwaśnych) oraz wszystkie 
rurociągi międzyobiektowe, w tym rurociągi po-
trzebne dla HGU i HVDU. Zakończono też prace 
montażowe zbiorników półproduktów DCU i prze-
prowadzono gwarancyjny ruch testowy instalacji 
SRU II (nowe instalacje Claus’a). Do użytkowania 
przekazano budynek socjalno-biurowy Zakładu 
Koksowania LOTOS Asfalt, instalację OGU i chłod-
nie wentylatorowe.

W związku z urzeczywistnieniem się ryzyka 
niedotrzymania założonego terminu uzyskania 
pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowa-
nia kontynuowano rozmowy z głównym wyko-
nawcą instalacji DCU/CNHT (firmą KT – Kinetics 
Technology) w celu wypracowania realnego 
harmonogramu prac. Przesunięcie umownego 
terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej 
spowoduje, że zakładane efekty ekonomicz-
ne wynikające z eksploatacji instalacji Projektu 
EFRA pojawią się w pełnej zakładanej wysokości 
w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej 
nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 roku.

Dział Komunikacji Zewnętrznej
Grupa LOTOS S.A

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa LOTOS 
utrzymała poziom skonsolidowanych wyników 
operacyjnych na poziomie zbliżonym do analo-
gicznego okresu ubiegłego roku, pomimo nie-
sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. 
Kluczowy parametr, EBITDA wg LIFO oczyszczona 
z wpływu zdarzeń jednorazowych, wyniósł prawie 
1,4 mld zł dzięki utrzymaniu wysokiej efektywności 
funkcjonowania segmentu produkcji i handlu oraz 
stabilnemu wynikowi segmentu wydobywczego.

Pod koniec czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę 
w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017. ZWZ 
postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł 
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej wy-
sokość przypadającą na jedną akcję ustalono na 1 
zł brutto, a dzień wypłaty na 28 września 2018 r.

Wydobycie zgodne z założeniami 
strategii

Dzięki efektywnemu zarządzaniu i współpra-
cy z dobrymi partnerami na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym całkowite wydobycie udało się 
utrzymać na poziomie powyżej założeń strate-
gicznych (ok. 22 tys. boe/d). Dzienne wydobycie 
LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło 
w 2 kw. 2018 r. 22,7 tys. boe (baryłek ekwiwa-

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego 
roku spółka wydobyła w sumie ponad 4 mln boe. 
Oczyszczony wynik operacyjny segmentu wydo-
bywczego wyniósł w 2 kw. br. blisko 176,4 mln 
zł (+32,6% r/r), a oczyszczony wynik EBITDA 
236,7 mln zł (+11,2% r/r). Na takie wyniki ko-
rzystnie wpłynął wzrost r/r notowań ropy naftowej 
o 50,4% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National 
Balancing Point o 50,9%, łagodząc jednocześnie 
efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowo-
dorów (-12,8%).

Przerób i handel na plusie
W 2 kw. 2018 r. gdańska rafineria pracowała 

stabilnie, z pełnym obciążeniem, utrzymując prze-
rób na poziomie 2,6 mln t ropy naftowej (+19% 
r/r). W całym pierwszym półroczu 2018 r. ponad 
36% surowca pochodziło z kierunku innego niż 
rosyjski.

Sprzedaż produktów naftowych w 2 kw. 
2018 r. wyniosła ok. 2,9 mln t i była o 13,9% r/r 
wyższa. Wspominany wzrost wolumenu sprze-
daży oraz wzrost średniej ceny sprzedaży netto 
przełożyły się na o 39% r/r wyższe przychody seg-
mentu produkcji i handlu (na poziomie 7,3 mld zł). 
Oczyszczony wynik EBITDA LIFO tego segmentu 
w 2 kw. 2018 r. wyniósł 581,7 mln zł, tj. o 79,7% 
więcej kw/kw i o 22,9% więcej r/r.
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LOTOS Petrobaltic ćwiczy na Bałtyku

Na początku sierpnia załogi stat-
ków „Apatyth”, „Bazalt” i platformy 
LOTOS Petrobaltic operującej na 
złożu B8 ćwiczyły zwalczanie rozle-
wów olejowych. Scenariusz ćwiczeń 
zakładał usuwanie plamy ropy naf-
towej. Podczas ćwiczeń użyto no-
wego systemu zbierania oleju z po-
wierzchni wody za pomocą płytek 
hydrofobowych opracowany przy 
współpracy Uniwersytetu w Rostoku 
i Akademii Morskiej w Szczecinie.

LOTOS Petrobaltic co roku przeprowadza na 
Bałtyku ćwiczenia i sprawdza swoje procedury 
testując je w różnych scenariuszach. Tego lata 
scenariusz ćwiczeń zakładał usuwanie plamy 
ropy naftowej. Na samym początku ćwiczeń 
kierownik platformy powiadomił o zagrożeniu 
dyżurnego dyspozytora spółki LOTOS Petrobaltic 

na lądzie. Holownik Bazalt otrzymał funkcję ko-
ordynatora akcji, która miała zapobiec rozprze-
strzenianiu się plamy olejowej. Dla szybkiego 
i skutecznego opanowania sytuacji na pomoc 
została wezwana Morska Służba Poszukiwania 
i Ratownictwa SAR. Na pole naftowe B8 przy-
była jej flagowa jednostka – wielozadaniowy 
statek ratowniczy Kapitan Poinc, który przejął 
dowodzenie akcją (OSC).

„Bazalt” i „Kapitan Poinc” ustawiły wydaną 
z „Bazalta” zaporę o długości 250 m, tworząc 
formację „J” i odwrotną „J”, a także formację „U”. 
Manewrując na różnych równoległych kursach, 
zagarniały ropę do tworzonych kieszeni zapo-
ry, a następnie przy użyciu swoich skimmerów 
(zbieraczek) usunęły ją z powierzchni morza. Po 
usunięciu największych plam decyzją OSC sprzęt 
SAR i LOTOS Petrobalticu został podjęty z morza.

W ćwiczeniach wzięli też udział przedsta-
wiciele Uniwersytetu w Rostoku i Akademii 

Morskiej w Szczecinie, którzy opracowali sys-
tem zbierania oleju z powierzchni wody za po-
mocą płytek hydrofobowych. „Kapitan Poinc” 
wypuścił z rufy przygotowany przez uczelnie 
sprzęt, aby zebrać pozostałości ropy naftowej 
i filmu olejowego. Zastosowane w tym sys-
temie płytki hydrofobowe pochłaniają ropę, 
a następnie za pomocą włoka są zbierane na 
ląd do utylizacji.

W trakcie ćwiczeń poza działaniami ope-
racyjnymi na morzu zostały przećwiczone pro-
cedury alarmowe i powiadamiania obejmujące 
cały łańcuch informacyjno-decyzyjny. W przy-
padku zagrożenia dobra komunikacja to pod-
stawa, dlatego LOTOS Petrobaltic regularnie 
organizuje tego typu ćwiczenia.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A. Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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Magazyn Fortune umieszcza ABB w pierwszej 
dziesiątce firm na liście „Change the World”

Dzięki wiodącej pozycji na 
świecie w dziedzinie rozwiązań do 
szybkiego ładowania pojazdów elek-
trycznych ABB została umieszczona 
przez magazyn Fortune na 8. miejscu 
w rankingu najlepszych firm, które 
„pomagają naszej planecie i rozwią-
zują problemy społeczne”.

ABB znalazła się na liście „Change the 
World” magazynu Fortune za wysiłki na rzecz 
upowszechniania ekologicznego transportu 
elektrycznego. Lista wyróżnia przedsiębiorstwa, 
które „wywarły pozytywny wpływ na społeczeń-
stwo poprzez działania będące częścią ich pod-
stawowej strategii biznesowej”.

W prestiżowym rankingu doceniono pro-
ducenta leków Merck, który w tym roku za-
stosował w Demokratycznej Republice Konga 
ratującą życie szczepionkę przeciwko wirusowi 
Ebola. Fortune wyróżnił również Reliance Jio, 
dostawcę usług telekomunikacyjnych, za umoż-
liwienie dostępu do internetu za pośrednictwem 
smartfonów i łączy szerokopasmowych ponad 
200 milionom abonentów w Indiach, w ciągu 
niespełna dwóch lat. 

Ulrich Spiesshofer, prezes Grupy ABB, po-
wiedział, że ranking Fortune jest potwierdze-
niem wiodącej pozycji firmy i jej zaangażowania 
w rozwój elektromobilności jako sposobu na 
oddzielenie globalnego wzrostu gospodarczego 
od zmian klimatycznych.

– ABB jest oddana idei światowego rozwo-
ju bez pochłaniania zasobów Ziemi – powie-
dział Spiesshofer.

ABB, której oferta w zakresie elektromo-
bilności obejmuje rozwiązania do ładowania 
i zasilania dla pociągów, autobusów i statków, 
opracowała stacje szybkiego ładowania dla sa-
mochodów osobowych, które w ciągu zaledwie 
8 minut mogą wydłużyć zasięg ich jazdy o na-
wet 200 km.

„Wraz z popularyzacją pojazdów elektrycz-
nych firma ABB zainstalowała ponad 7000 stacji 
szybkiego ładowania na całym świecie, co w cią-
gu ostatnich siedmiu lat pozwoliło zaoszczędzić 

około 2 mln galonów [7, 5 mln litrów] benzyny. 
Od 2015 r. biznes stacji ładowania odnotował 
dwucyfrowy wzrost rocznych przychodów. Kolejny 
krok: wspólny plan z firmą Electrify America, aby 
w przyszłym roku umieścić setki stacji ładowania 
w USA” – napisał magazyn Fortune.

W tym roku ABB będzie także partnerem 
pierwszego Impact mobility rEVolution’18, jedne-
go z największych w Europie kongresów poświę-
conych inteligentnej mobilności, który odbędzie się 
w dniach 12-13 września 2018 r. w Katowicach 
i zgromadzi liderów nowej fali mobility. W wyda-
rzeniu ma wziąć udział ponad 2000 gości i 150 
mówców, w tym przedstawicie ABB, a w jego 
trakcie zaprezentowany zostanie m.in. nowy bolid 
elektryczny FIA Formula E Gen 2. Pojazd ten zade-
biutuje w sezonie 2018/19 Formuły E – wyścigów 
sportowych samochodów elektrycznych, których 
sponsorem tytularnym jest ABB. 

Kryteria rankingu „Change the World” ma-
gazynu Fortune obejmują stopień innowacyjności 
technologii przedsiębiorstwa oraz korzyści dla 
rentowności firmy i jej wartości dla akcjonariuszy, 
płynące z pozytywnych skutków społecznych dzia-
łalności firmy.

W drugim kwartale ABB odnotowała ponad 
30-procentowy wzrost zysku netto, mierzony rok 
do roku, do poziomu 681 mln USD, podczas gdy 
obroty przedsiębiorstwa wzrosły do 8,88 mld USD.

ABB Sp. z o.o.

Fot. arch. ABB
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ABB dostarczy transformatory 
w ramach kluczowej inwestycji 
energetycznej dla Warszawy

ABB wyprodukuje dwa transfor-
matory mocy do nowego bloku ga-
zowo-parowego w Elektrociepłowni 
Żerań, który ma pomóc poprawić 
bezpieczeństwo energetyczne War-
szawy, zapewniając bardziej nieza-
wodne dostawy energii.

Łódzka fabryka ABB wyprodukuje dwa 
transformatory wysokiej mocy dla nowego 

bloku w elektrociepłowni stanowiącej drugie 
co do wielkości źródło ciepła dla aglomeracji 
warszawskiej. 

Powstała w latach 50. Elektrociepłownia 
Żerań, należąca do spółki PGNiG Termika SA, 
produkuje ciepło i energię elektryczną. Jest 
także dostawcą pary technologicznej dla kilku 
odbiorców przemysłowych. Nowy blok gazo-
wo-parowy, o maksymalnej mocy cieplnej 326 
MW i mocy elektrycznej brutto około 490 MW, 
będzie jedną z najnowocześniejszych jednostek 
tego typu w Polsce. Zastąpi kotły węglowe uru-
chomione w latach 60. i pozwoli zwiększyć pro-
dukcję energii elektrycznej w elektrowni o 80%. 
Przewidywana moc elektryczna bloku będzie 

w stanie pokryć jedną trzecią całkowitego zapo-
trzebowania na energię w Warszawie. 

ABB dostarczy i dokona montażu jednych 
z najważniejszych elementów sytemu wypro-
wadzenia mocy z elektrowni – blokowych 
transformatorów mocy, które dostosowują na-
pięcie generatora do napięcia sieci przesyłowej.  
Transformatory mocy są kluczowym elementem 
zapewniającym bezpieczne przesyłanie energii 
elektrycznej pomiędzy systemami o różnorod-
nym poziomie napięć.

– Nasze transformatory zostały zaprojek-
towane tak, aby ograniczać straty mocy – za-
równo jałowe, jak i obciążeniowe, co jest prio-
rytetem dla klienta – mówi Łukasz Szczepański 
z biznesu transformatorów w ABB. – Jesteśmy 
dumni, że bierzemy udział w strategicznym pro-
jekcie dla mieszkańców Warszawy. 

Budowa nowego bloku w Elektrociepłowni 
Żerań, o wartości 1,6 mld PLN, ma zakończyć się 
w połowie 2020 r. 

ABB Sp. z o.o.

Widok z lotu ptaka na Ec Żerań. Fot. PGNIG Termika SA
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Jerzy 
Zagórski

GK PGNiG: wzrost przychodów 
i zysku netto w I półroczu 2018 r.

Grupa Kapitałowa PGNiG po raz kolej-
ny poprawiła wyniki finansowe. Przychody 
ze sprzedaży w I półroczu 2018 r. wyniosły 
20,89 mld zł, EBITDA – 4,3 mld zł a zysk netto 
– 2,27 mld zł. Grupa zwiększyła dywersyfika-
cję importu, przede wszystkim dzięki dosta-
wom LNG.

proc. i wyniósł 1,63 mld zł, a zysk netto wzrósł 
aż o 41 proc. do 0,7 mld złotych.

Wyniki II kwartału w poszczególnych seg-
mentach Grupy przedstawiają się następująco:

Poszukiwanie i Wydobycie
Przychody segmentu w II kwartale wzrosły 

r/r o 30 proc. do 1,68 mld zł. To przede wszyst-
kim konsekwencja rosnących cen ropy i gazu na 
światowych rynkach. Średnia kwartalna cena 
ropy, wyrażona w złotych, była w tym okresie 
aż o 39 proc. wyższa niż przed rokiem. Z ko-
lei średnia kwartalna cena gazu na Rynku Dnia 
Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wy-
niosła 94,39 zł (za MWh) – o ponad 28 proc. 
więcej niż w II kwartale 2017 roku.

Segment poprawił również wyniki operacyj-
ne: wydobycie gazu r/r wzrosło o ok. 3 proc. 
– do 1,07 mld m sześc., a ropy o 20 proc. – do 
324 tys. ton.

Obrót i Magazynowanie
Segment zwiększył w II kwartale przycho-

dy o 11 proc. r/r, do 5,56 mld zł co jest efektem 
wyższej średniej ceny sprzedaży gazu. Jedno-
cześnie wzrosły koszty operacyjne segmentu, 
przede wszystkim wskutek wyższych cen po-
zyskania gazu, co jest konsekwencją rosną-
cych notowań węglowodorów na światowych 
rynkach. W II kwartale 2018 r. koszty wyniosły 
5,77 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 9 
procent.

Wyraźnie zwiększył się wolumen gazu 
dostarczonego do rafinerii i petrochemii, 
o blisko 19 proc. oraz elektrowni i elektrocie-
płowni – o prawie 31 proc. Na uwagę zasłu-
guje także dynamiczny wzrost sprzedaży spółki 
PST (PGNiG Supply & Trading), która – oprócz 
tradingu na rynkach giełdowych – dostarcza 
także gaz i energię elektryczną do odbiorców 
detalicznych na rynku niemieckim i austriackim. 
W II kwartale 2018 r. PST sprzedała 0,72 mld 
m sześc. gazu – niemal o 50 proc. więcej niż 
rok wcześniej.

Szybko rosły przychody segmentu ze sprze-
daży energii elektrycznej. W II kwartale wynio-
sły one 0,47 mld zł, co oznacza wzrost o 17 
proc. w porównaniu do analogicznego okresu 
2017 roku.

W II kwartale 2018 r. GK PGNiG zwiększyła 
import gazu, który wyniósł 3,42 mld m sześc. 
i był o około 3 proc. wyższy niż przed rokiem. 
Wzrost wolumenu dostaw LNG to przede 
wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji 
dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skro-
plonego z Kataru oraz umowy średniotermino-
wej z Centrica.

Dystrybucja
Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż 

przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK 
PGNiG utrzymała poziom przychodów ze sprze-
daży w segmencie Dystrybucja (niewielki spa-
dek na poziomie 1 proc. r/r, do 1,14 mld zł). 
Wolumen dystrybuowanego gazu był niższy 
o 12 procent.

Wytwarzanie
Wysokie temperatury przełożyły się także 

na wyniki finansowe i operacyjne segmentu 
Wytwarzanie. Wolumen dostarczonego ciepła 
był mniejszy niż przed rokiem o 35 proc. (4,43 
PJ), a przychody z jego sprzedaży spadły o 28 
proc., do 172 mln zł. W przypadku energii elek-
trycznej spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 
19 proc., do 599 GWh, czego skutkiem było ob-
niżenie przychodów do 112 mln zł, a więc o 5 
proc. mniej niż w II kw. 2017 r. Ogółem przy-
chody segmentu ze sprzedaży wyniosły 347 mln 
zł i były niższe niż rok wcześniej o 15 procent.

Udana rewitalizacja 
na złożu Przemyśl

Sukcesem zakończyła się intensyfi-
kacja produkcji z odwiertu Przemyśl-49. 
Wkrótce PGNiG przystąpi do rewitalizacji 
kolejnych otworów na największym złożu 
gazu w Polsce.

– Wyniki badań geologicznych, które prze-
prowadziliśmy dwa lata temu, wskazują, że 
w nieeksploatowanym dotąd horyzoncie VIIIa 
znajdują się duże zasoby gazu. Jednym ze spo-
sobów, aby po nie sięgnąć, jest rewitalizacja 
już istniejących odwiertów. Wykorzystujemy do 
tego innowacyjne rozwiązania poprawiające 
efektywność wierceń – powiedział Piotr Woź-
niak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Przeprowadzone na przełomie czerwca 
i lipca tego roku prace na odwiercie Przemyśl-49 
polegały na jego pogłębieniu o około 200 m, 
do horyzontu VIIIa. W efekcie PGNiG uzyskało 
zwiększony przypływ gazu, który pozwala sza-
cować roczną produkcję z odwiertu na 25 mln 
m3 gazu wysokometanowego. Otwór Prze-
myśl-49 został odwiercony w 1969 roku. Przed 
pogłębieniem wydobywano z niego 0,5 mln m3 
surowca rocznie.

Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruk-
tury przesyłowej Przemyśl-49 zostanie włączony 
do sieci kopalni Przemyśl-Zachód w ciągu mie-
siąca. Będzie to pierwszy odwiert produkujący 
przemysłowo gaz z horyzontu VIIIa.

– Wyniki GK PGNiG w pierwszej połowie 
roku dają powody do zadowolenia. Mimo nie-
typowo ciepłej wiosny, sprzedaż gazu wzrosła 
o 8 proc., co jest m.in. zasługą szybkiego tempa 
rozwoju gospodarczego Polski i rosnących mocy 
elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem. 
Największy wpływ na wynik Grupy miały jed-
nak rosnące ceny ropy i gazu na światowych 
rynkach, które w przypadku segmentu Obrót 
i Magazynowanie doprowadziły do wyraźnego 
wzrostu kosztów. Z drugiej strony jednak wyso-
kie ceny surowców przełożyły się na bardzo do-
bre wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie 
– powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu 
PGNiG SA. – Dzięki rosnącym dostawom LNG 
z powodzeniem dywersyfikujemy również kie-
runki dostaw gazu, co jest jednym z celów Stra-
tegii Grupy i wprost przekłada się na poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego kraju – dodał. 

W I półroczu 2018 r. GK PGNiG zwiększyła 
przychody ze sprzedaży o 11 proc. r/r do 20,89 
mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 3 proc. i wy-
niósł 4,3 mld zł a zysk netto wzrósł o 8 proc., do 
2,27 mld złotych.

GK PGNiG o ponad 50 proc. zwiększyła wo-
lumen importu LNG. W I półroczu 2018 r. gaz 
skroplony stanowił 18 proc. dostaw z zagranicy, 
podczas gdy rok wcześniej 13 proc. Udział do-
staw z kierunku wschodniego spadł z 80 do 77 
proc. r/r.

W samym II kwartale 2018 r. GK PGNiG 
zwiększyła przychody ze sprzedaży o 7 proc. r/r 
do 7,64 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 16 
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OPEC zmniejsza i zwiększa 
wydobycie

Na początku lipca br. pojawiła się kolejna 
prognoza OPEC dotycząca światowego zapo-
trzebowania na ropę. Wskazywano, że popyt 
wyniesie 4,35 mln t/d, mniej o 17,6 tys. t/d niż 
podawano w prognozie z poprzedniego mie-
siąca. Pod wpływem tych informacji w Arabii 
Saudyjskiej, gdzie w czerwcu zanotowano wy-
sokie wydobycie przekraczające ustalone wiel-
kości, postanowiono zmniejszyć produkcję ropy. 
Była to jednak tylko deklaracja, bo wzrost cen 
ropy zbliżających się do 80 dolarów (cena ropy 
Brent 30 czerwca wynosiła 79,23 USD za ba-
ryłkę) skłonił producentów zrzeszonych w OPEC 
do zwiększenia produkcji. Nie bez znaczenia 
były też wypowiedzi prezydenta Trumpa, który 
wzywał do uzupełnienia niedoborów na rynku 
wywołanych sankcjami. Podwyższone wydoby-
cie nastąpiło przede wszystkim w Arabii Saudyj-
skiej, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Do akcji przyłączyła się też Rosja i minister 
energii Aleksander Nowak zapowiedział, że do-
tychczasowy limit może być przekroczony o 27 
tys. t/d. Wyższe ceny ropy zwiększyły dochody 
rosyjskiego skarbu o 2,5 bln rubli (ok. 40 mld 
dolarów).

Zwiększona produkcja ropy w rejonie Zatoki 
Perskiej wywołała sprzeciw Iranu. Minister ds. 
ropy Bijan Zanganeh wystosował list do mini-
stra ds. ropy Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, sprawującego prezydencję OPEC w tym 
roku, z żądaniem zwołania nadzwyczajnego 
posiedzenia organizacji w tej sprawie. Jednak 
pozostali członkowie OPEC nie popierają tego 
wniosku.

Morze Północne
Po okresie spadku wydobycia spodziewa-

ne jest ożywienie poszukiwań i rozwój, mimo 
że generalnie sytuacja nie wróciła jeszcze do 
stanu przed kryzysem. Dotyczy to wierceń 

w najważniejszym dla Europy obszarze, czyli 
na Morzu Północnym. W najnowszym opra-
cowaniu Norweskiego Dyrektoriatu Naftowe-
go (NPD) podano, że na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym (łącznie z Morzem Barentsa) 
według stanu z 31.12.2017 r. znajduje się 4,6 
mld t równoważnika ropy naftowej nieodkry-
tych zasobów. W ocenie NPD w najbliższym 
okresie można się nawet spodziewać wzrostu 
produkcji pod warunkiem odkrycia nowych, 
znaczących złóż. Wtedy też można liczyć, że 
obecny poziom wydobycia utrzyma się do po-
łowy dekady 2020-2030.

Jakie są perspektywy takiego pomyślnego 
rozwoju sytuacji w zapleczu surowcowo-ener-
getycznym Europy wnioskować można na pod-
stawie wiadomości z ostatnich miesięcy. W mar-
cu Lundin Petroleum poinformował o wynikach 
nowego wiercenia na strukturze Luno II, które 
powiększają zasoby tek akumulacji do 5,4-13,6 
mln t równoważnika ropy naftowej. Inne ważne 
odkrycie nastąpiło w rejonie Beryl w sektorze 
brytyjskim. W wierceniu na strukturze Garten 
w piaskowcowych utworach jurajskich stwier-
dzono interwał roponośny o miąższości 215 m 
i dobrych własnościach zbiornikowych. Zasoby 
wydobywalne szacuje się na 1,3 mln t lekkiej 
ropy. Operator, którym jest Apache Corp. po-
daje, że jest to czwarte odkrycie o znaczeniu 
przemysłowym w rejonie Beryl w ciągu trzech 
lat. Innym sukcesem poszukiwawczym było roz-
poznanie obiektów Hades i Iris w obrębie kon-
cesji PL 644B (ÖMV Norge AS) o zasobach gazu 
i kondensatu odpowiednio 2,7-15,6 mln t i 2,7-
17,6 mln t równoważnika ropy naftowej. Są to 
horyzonty jurajskie i kredowe o bardzo dobrych 
własnościach zbiornikowych. Na zachód od 
Szetlandów BP rozpoznało wierceniem o głębo-
kości 3750 m strukturę Capercaillie z zasobami 
lekkiej ropy i kondensatu w utworach kredy 
i paleocenu oraz strukturę Achmelevich z ropą 
na głębokości 2395 m w środkowej części Mo-
rza Północnego. Charakter odkrytej w maju br. 
przez Aker BP ASA akumulacji gazu Svanefjell 
na Morzu Barentsa nie został jeszcze określony, 
dalsze badania pokażą, czy ma ona znaczenie 
komercyjne. W pobliżu znanego złoża Johan 
Sverdrup w obrębie koncesji PL167 na struktu-
rze Utsira High odkryto złoże gazu w utworach 
dolnej jury o zasobach wydobywalnych 2-4,7 
mln t równoważnika ropy naftowej. Poszukiwa-
nia w obrębie koncesji PL 167 prowadzą wspól-
nie Equinor (d. Statoil ), Lundin Petroleum i Spirit 
Energy. Powyższe przykłady pozwalają na opty-
mistyczną ocenę możliwości dostaw ropy i gazu 
dla Europy w najbliższym czasie.

Kolejnym odwiertem poddanym rewitali-
zacji będzie Przemyśl-47, który został zlikwi-
dowany w 2000 roku w związku ze spadkiem 
produkcji gazu.

Departament Public Relations
PGNiG SA

Niepewne granice stref ekono-
micznych na Morzu Kaspijskim

Spotkanie przywódców państw basenu 
Morza Kaspijskiego, które odbyło się w Aktau 
w Kazachstanie 12 sierpnia br. miało zakończyć 
spór o rozgraniczenie stref ekonomicznych trwa-
jący od rozpadu ZSRR. Trwające od dłuższego 
czasu przygotowania (por. WNiG 5/18 str. 20) 
miały doprowadzić do podpisania konwencji 
o stanie prawnym Morza Kaspijskiego, regu-
lującej granice sektorów, co przyspieszyłoby 
i ułatwiło zagospodarowanie zalegających pod 
dnem morskim ogromnych złóż ropy i gazu. 
W czasie negocjacji najwięcej trudności spra-
wiały postulaty Iranu domagającego się uznania 
praw do 20% powierzchni akwenu, natomiast 
przy wyznaczaniu ogólnie przyjętą metodą me-
diany przypadało 11-13%. Dokument końcowy 
podpisany przez prezydentów Azerbejdżanu, 
Iranu, Kazachstanu, Rosji i Turkmenistanu nie 
reguluje wszystkich problemów pozostawiając 
np. definitywne ustalenie granic wyłącznych 
stref ekonomicznych do dalszych rokowań. 
Z wypowiedzi prezydenta Kazachstanu Nur-
sułtana Nazarbajewa wynika, że uzgodniono 
zasięg wód terytorialnych stanowiących gra-
nicę państwową na 15 mil morskich (27 km) 
i dodatkowej strefy o szerokości 10 mil (18,5 
km) z wyłącznym prawem połowów dla rybo-
łówstwa. Te postanowienia wejdą w życie po 
ratyfikacji przez wszystkie strony. Porozumienie 
umożliwia rozpoczęcie budowy planowanego 
od dawna gazociągu transkaspijskiego z Turk-
menistanu do Azerbejdżanu o długości 250 km 
i zdolności przepustowej 30 mld m3 gazu rocz-
nie. Gaz turkmeński ma popłynąć dalej przez 
Azerbejdżan i Gruzję do Europy trasą Południo-
wego Korytarza Gazowego. Ważnym punktem 
porozumienia jest zakaz aktywności obcych sił 
zbrojnych. W komentarzu zamieszczonym w „Le 
Monde” sugeruje się, że jest to sukces Rosji, bo 
sankcjonuje dominację rosyjskiej marynarki wo-
jennej w tym akwenie, uzyskany w zamian za 
ustępstwo w sprawie gazociągu transkaspijskie-
go, niekorzystnego dla Gazpromu.

Spór Rosniefti z konsorcjum 
Sachalin-1

W listopadzie 2017 r. Rosnieft zamówiła 
w firmie konsultingowej DeGolyer&MacNau-
ghton z Dallas audyt dotyczący złoża ropy 
Czajwo N. Złoże Czajwo N graniczy z koncesją 
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konsorcjum Sachalin-1 i rosyjski koncern utrzy-
muje, że eksploatacja prowadzona w sąsiedztwie 
wpływa na zmniejszenie produkcji na jego zło-
żu. W lipcu br. agencja Reuters poinformowała 
o złożeniu przez Rosnieft w sądzie arbitrażowym 
dla Dalekiego Wschodu pozwu przeciwko kon-
sorcjum Sachalin-1 o odszkodowanie w wyso-
kości 1,4 mld dolarów. W uzasadnieniu pozwu 
oprócz roszczeń z tytułu strat spowodowanych 
zmniejszeniem produkcji ropy na złożu Czajwo N 
wskutek przepływu krzyżowego (cross-flow) do 
złóż eksploatowanych przez konsorcjum Sacha-
lin-1 (Czajwo, Arkutun-Dagi i Odoptu) podano 
uzyskanie „nieuzasadnionych przychodów i ko-
rzyści przez wykorzystanie funduszy należących 
do udziałowców”. Udziałowcami konsorcjum 
Sachalin-1są Exxon Neftegaz Ltd. (30%, operator 
koncesji), Sodeco (30%), ONGC (20%) i Rosnieft 
(20%). Produkcja konsorcjum Sachalin-1 aktu-
alnie wynosi 27 tys. t/d. Odnośnie produkcji ze 
złoża Czajwo N, to rozpoczynając eksploatację 
w 2014 r. Rosnieft zakładała osiągnięcie pozio-
mu 4 tys. t ropy na dobę, natomiast w I kwartale 
2018 r. wydobycie spadło o 42% i wynosiło 2,8 
tys. t/d. Rzecznik Rosniefti odmówił komentarza 
w sprawie sporu sądowego i szczegółów pozwu. 
W opiniach brokerów rosyjskich wskazuje się, że 
wpływ eksploatacji na warunki złożowe na po-
bliskich złożach jest częstym zjawiskiem. Jest to 
problem techniczny i raczej trudno go rozwiązać 
w postępowaniu sądowym. 

Redukcja spalania gazu w Iraku
Statystyki Banku Światowego wymienia-

ją  Irak jako jednego z czołowych producen-
tów ropy z największą ilością gazu ziemnego 
spalanego bezproduktywnie w pochodniach - 

w 2017 r. było to 17,8 mld m3 (por. WNiG 7/18, 
str. 18). Firma South Gas Co. eksploatująca złoża 
ropy Nassiriya i Al Gharraf zamierza ograniczyć 
spalanie budując zakład o zdolności przetwa-
rzania 5,6 mln m3/d gazu, produkujący suchy 
gaz, gaz płynny i kondensat. Gaz suchy będzie 
wykorzystywany w elektrowni gazowej. Projekt 
i wykonanie zlecono koncernowi Baker Hughes. 
Modułowe, w pełni zintegrowane instalacje 
umieszczone na szynach ślizgowych pozwolą 
na przemieszczanie urządzeń i dostosowanie 
do systemu eksploatacji złoża. Zasoby złoża Na-
ssiriya wynoszą 598 mln t ropy. Zakład będzie 
dostarczał ponad 1000 t/d gazu płynnego i 900 
m3/d kondensatu. Zakończenie budowy przewi-
dziano w 2021 r.

Ceny paliw w USA
Zestawienie cen benzyny w USA w okresie 

2014-2018 (tab. 1) pokazuje duże wahania 
cen detalicznych. Występuje też znaczne zróż-
nicowanie cen na stacjach, co ilustrują ceny z 8 
miast w różnych regionach Stanów Zjednoczo-
nych. Huśtawka cenowa z lat 2012-2014 do 
tej pory nie powtórzyła się, w br. rozpiętość cen 
ropy mieściła się w przedziale 62-79 dolarów za 
baryłkę. Zmiany na rynku ropy przenoszone są 
z opóźnieniem na ceny detaliczne paliw i dla-
tego w sierpniu br. ceny na stacjach nie różnią 
się bardzo od cen na początku 2018 r. Średnia 
tygodniowa cena benzyny 3 stycznia br. wyno-
siła 2,47 dolara za galon, 8 sierpnia br. było to 
2,84 dolara. Rozpiętość cen w skali kraju wy-
nosiła w sierpniu br. 1,13 dolara, od 2,48 USD 
w Oklahomie do 3,61 USD w Kalifornii. Klienci 
stacji benzynowych nie mogą liczyć na ceny po-
niżej 1,5 dolara za galon, jak to było w 2016 r., 

Miasto 25.06.2014 24.06.2015 3.02.2016 4.01.2017 5.07.2017 8.08.2018
Chicago 4,12 3,10 1,98 2,80 2,76 3,58
Houston 3,48 2,54 1,60 2,09 2,00 2,58
Los Angeles 4,19 3,84 2,76 3,04 3,06 3,56
Norfolk 3,64 2,46 2,39 2,52 2,33 2,55
Nowy Jork 3,72 2,96 2,05 2,61 2,36 2,97
San Francisco 4,13 3,85 2,60 2,83 3,11 3,61
Seattle 3,81 2,66 2,37 2,60 2,71 3,26
Tulsa 3,41 2,60 1,36 2,16 1,79 2,48
Średnia tygodniowa cena benzyny 3,69 2,80 1,79 2,34 2,26 2,84
Średnia tygodniowa cena oleju napędowego 
– Nowy Jork

3,05 1,86 1,06 1,70 1,47 2,13

Średnia tygodniowa cena oleju napędowego 
– Zat. Meksykańska

3,01 1,77 1,02 1,66 1,44 2,09

Tabela 1. Ceny paliw w USA (w dolarach za galon US) (według Oil & Gas Journal)

1 galon US = 3,78 l

ale też wydaje się, że nie grożą im ceny z poło-
wy 2014 r. Warto przypomnieć zaburzenia cen, 
jakie przyniósł huragan Harvey w 2017 r. Naj-
większy wzrost wynoszący 45-50 centów nastą-
pił na wschodnim wybrzeżu i w stanach przy-
legających do Zatoki Meksykańskiej. Średnia 
krajowa cena benzyny wynosząca 23 sierpnia 
2,36 dolara wzrosła 1 września do 2,52 dolara 
i do 2,68 dolara za galon 4 września. Wystąpiły 
nawet braki paliwa na niektórych stacjach spo-
wodowane przerwami w pracy rafinerii w połą-
czeniu z zakłóceniami w transporcie.

Czy ropa jest szansą 
dla Sudanu Południowego?

Szacunki zasobów węglowodorów w Su-
danie Południowym stawiają ten kraj wśród 
najważniejszych obszarów perspektywicznych 
w tym regionie Afryki. Wielkość rozpoznanych 
zasobów jest oceniana na 476 mln t ropy i 84 
mld m3 gazu. Jednak wykorzystanie tych i pozo-
stałych bogactw naturalnych wymaga stabiliza-
cji i bezpieczeństwa, a tego w Sudanie nie ma. 
Pasmo rebelii, wojen domowych i zamachów 
stanu na tle antagonizmów etnicznych i religij-
nych zrujnowało kraj i doprowadziło do secesji 
Sudanu Południowego. Niepodległość uzyskana 
w 2011 r. nie przyniosła pokoju, do skutków za-
mieszek wewnętrznych dołącza się niewygasły 
konflikt z sąsiadem z północy, czyli z Sudanem. 
Ropa jest głównym źródłem dochodów państwa 
i w 2010 r. jej wydobycie osiągnęło poziom 48 
tys. t/d, po czym w wyniku zamknięcia lub znisz-
czenia wielu złóż (wyłączone z eksploatacji są 
największe złoża Al Wahda i Palogue) spadło do 
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17,6 tys. t/d. Obecnie produkcja zwiększyła się 
do 21 tys. t/d i pochodzi głównie ze złoża Górny 
Nil. Osobnym problemem jest eksport surowca, 
bo jedyny rurociąg do terminalu Port Sudan nad 
Morzem Czerwonym przebiega przez terytorium 
nieprzyjaznego sąsiada - Sudanu. Nie powiodły 
się też próby ściągnięcia zagranicznych inwe-
storów, których odstrasza brak bezpieczeństwa 
i sprawnej administracji, chaos i zniszczona 
infrastruktura. Tak więc złoża ropy nadal pozo-
stają dla tego kraju o dochodzie na mieszkańca 
wynoszącym nominalnie 1700 dolarów niewy-
korzystaną szansą poprawy sytuacji 6 milionów 
ludzi zagrożonych głodem w 10-milionowej 
populacji.

Jerzy Zagórski
Źródła: Apache Corp., BP, Equinor, Hart’s 

E&P, Le Monde, Offshore, Oil & Gas Financial 
Journal, Oil & Gas Journal, OMV Norge, OPEC, 

Reuters, World Oil. 

Nowe złoże gazu ORLENU 
oraz PGNiG

PKN ORLEN oraz PGNiG odkryły nowe 
złoże gazu w Wielkopolsce.  Wyniki testu 
produkcyjnego potwierdzają bardzo dobrą 
wydajność odwiertu.  Możliwości produk-
cyjne złoża oszacowano na 50 mln m3 gazu 
rocznie.

Złoże położone jest na terenie wspólnego 
obszaru projektowego Płotki w Wielkopolsce 
na koncesji Śrem-Jarocin. Zostało ono odkryte 
odwiertem Chwalęcin-1K, którego głębokość 
końcowa osiągnęła 3050 m MD*. Prace prowa-
dzone były od końca kwietnia br. 

– Obszar Wielkopolski należy do jednych 
z najbardziej perspektywicznych regionów Pol-
ski pod kątem poszukiwań złóż gazu ziemnego. 
Pozytywny wynik uzyskany w trakcie testu po-
twierdza, że założona przez nas strategia w ob-
szarze wydobycia sprawdza się. Sukcesywnie 
zwiększamy bazę zasobów w kraju, co korzyst-
nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne 
Polski – powiedział Daniel Obajtek – prezes 
Zarządu PKN ORLEN. 

W najbliższych tygodniach PGNiG oraz OR-
LEN Upstream, z Grupy ORLEN będą realizować 
wspólnie wiercenie otworu Komorze-3H/S1. Po-
nadto obie spółki przygotowują się do zagospo-

darowania złoża Miłosław, które zostało odkryte  
w maju 2017 roku. Zakończenie inwestycji i roz-
poczęcie wydobycia planowane jest na przeło-
mie II i III kwartału 2019 roku. PGNiG, który jest 
operatorem na obszarze projektowym Płotki, 
posiada 51% udziałów. ORLEN Upstream, z po-
zostałą częścią udziałów, pełni funkcję partnera.

* MD (measured depth) – rzeczywista długość 
otworu mierzona od powierzchni ziemi do dna 
otworu, uwzględniająca krzywiznę odwiertu.

Powołano nowych członków 
Zarządu PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na dzi-
siejszym posiedzeniu powołała do składu Za-
rządu: Michała Roga na stanowisko Członka 
Zarządu odpowiedzialnego za obszar Handlu 
Hurtowego i Międzynarodowego oraz Arme-
na Konrada Artwich  na stanowisko Członka 
Zarządu odpowiedzialnego za obszar Korpora-
cyjny. Nowi Członkowie Zarządu zaczną pełnić 
swoje obowiązki od 1 września 2018 roku. 

Decyzje Rady Nadzorczej oznaczają, że 
Zarząd PKN ORLEN S. A. będzie od 1 września 
pracował w 7-osobowym składzie:

– Daniel Obajtek – prezes Zarządu, dyrek-
tor Generalny

– Patrycja Klarecka – członek Zarządu ds. 
Sprzedaży Detalicznej

– Józef Węgrecki – członek Zarządu ds. 
Operacyjnych

– Wiesław Protasewicz – członek Zarządu 
ds. Finansowych

– Zbigniew Leszczyński – członek Zarządu 
ds. Rozwoju

– Michał Róg – członek Zarządu odpowie-
dzialny za obszar Handlu Hurtowego 
i Międzynarodowego

– Armen Konrad Artwich – członek Zarządu 
odpowiedzialny za obszar Korporacyjny.

Prezentujemy sylwetki nowych członków Zarzą-
du PKN ORLEN S.A.:

Michał Róg
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Kra-

kowie na kierunku Zarządzanie i Marketing 
oraz Canadian International Management In-
stitute and Harvard Business School. Ma ponad 
20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie 
TELE-FONIKA KABLE S.A., gdzie pracował jako: 
wiceprezes ds. Sprzedaży – Sektor Dystrybucja 
i Energetyka, dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju 
Produktu Średnich i Wysokich Napięć, dyrektor 

ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, dyrektor 
ds. Handlu Krajowego, dyrektor Biura Rynku 
Krajowego.

Od marca 2018 Członek Zarządu ds. Han-
dlowych ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Kra-
kowie. Od kwietnia 2018 Członek Zarządu Para-
mo a.s. z siedzibą w Pardubicach, Czechy

Armen Konrad Artwich 
Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. 

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, a także studia z zakresu finan-
sów i rachunkowości w Szkole Głównej Han-
dlowej. Studiował także prawo spółek i prawo 
handlowe na University of Sheffield, School of 
Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgo-
wej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia 2018 roku dyrektor Departa-
mentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Wcześniej, w latach 2016-2018 jako 
zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia 
Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju 
odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z ob-
szaru prawa gospodarczego oraz za nadzór 
merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz 
Polskim Centrum Akredytacji.

Jednocześnie od lipca 2016 roku członek 
Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel 
ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011-2016 zatrudniony w Ob-
szarze Prawnym Banku Zachodniego WBK S.A., 
gdzie odpowiadał za obsługę prawną banko-
wości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & 
Markets.

Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społe-
czeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro 
publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

PKN ORLEN rozszerza współpracę 
z Kolejami Litewskimi

PKN ORLEN intensyfikuje współpracę  
z Kolejami Litewskimi. 14 sierpnia br. szefo-
wie obu spółek: Daniel Obajtek i Mantas Bar-
tuska podpisali porozumienie o rozszerzeniu 
współpracy. Zainaugurowano odbudowę to-
rów na trasie Możejki - Renge. W wydarzeniu 
wziął także udział Minister Transportu Litwy, 
Rokas Masiulis.

Zgodnie z podpisanym  w Możejkach  po-
rozumieniem o współpracy, ORLEN Lietuva, 
litewska spółka z Grupy ORLEN zadeklarowała  
dalsze korzystanie z usług Kolei Litewskich. Jed-
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nocześnie podjęto zobowiązanie rozszerzenia 
kooperacji o przewóz produktów w kierunku 
granicy z Polską. Transport produktów ORLEN 
Lietuva na tej trasie wzrośnie o kilkaset tysięcy 
ton z obecnie dostarczanych ok. 600 tys. ton. 
Dzięki temu zwiększy się elastyczność operacyj-
na Grupy ORLEN i bezpieczeństwo paliwowe 
w regionie państw bałtyckich i Polski.

ORLEN Lietuva to strategiczna spółka dla 
całego regionu. Aby wykorzystać swój potencjał 
potrzebuje dalszego rozwoju. Dzisiejsze decyzje 
i deklaracje dotyczące poszerzania współpracy 
to potwierdzenie, że mamy spójną wizję dla 
przyszłości Możejek. Dobra współpraca między 
PKN ORLEN i jego litewskimi partnerami po-
winna przełożyć się na korzyści biznesowe dla 
wszystkich stron – powiedział Daniel Obajtek, 
prezes Zarządu PKN ORLEN. Jednocześnie pod-
kreślił, że obecne, dobre stosunki między firma-
mi to odzwierciedlenie relacji, jakie łączą Polskę 
i Litwę. – W biznesie ważne jest również sprzy-
jające otoczenie. My uzyskaliśmy bardzo duże 
wsparcie, dzięki otwartemu, pełnemu zrozumie-
nia podejściu premierów: Mateusza Morawiec-
kiego i Sauliusa Skvernelisa.

Dzisiejsze porozumienie to nasz wspólny 
sukces. Dla Kolei Litewskich oznacza ono gwa-
rancję dobrej, długoterminowej współpracy 
z jednym z najważniejszych klientów, jakim jest 
ORLEN Lietuva. Dla rafinerii ważne jest nato-
miast zapewnienie wysokiej jakości usług logi-
stycznych. Dlatego obie strony zainteresowane 
są poszukiwaniem nowych kierunków współ-
pracy i wypracowywaniem obustronnie korzyst-
nych rozwiązań – powiedział Mantas Bartuska, 
szef Kolei Litewskich.

Cieszę się, że możemy dziś mówić 
o wzmacniającym się partnerstwie i nowych 
możliwościach. Sprawa Renge, która od lat 
psuła stosunki między naszymi krajami jest za-
mykana. Litwa zadeklarowała odbudowę  torów 
i dzisiaj po raz kolejny potwierdziła, że realizuje 
to zobowiązanie – powiedział Rokas Masiulis, 
minister Transportu Litwy.

Prezesi: PKN ORLEN – Daniel Obajtek i Kolei 
Litewskich – Mantas Bartuska ułożyli wspólnie 
pierwszą szynę na odbudowywanym odcinku 
torów z Możejek do łotewskiego Renge. Po 10 
latach od jego demontażu, rafineria odzyska 
najkrótszą drogę dostaw na Łotwę i do Estonii. 
Zgodnie z deklaracją litewskiego przewoźnika 
pierwsze ładunki zostaną odprawione już pod 
koniec przyszłego roku. To szczególnie ważne, 
ponieważ na północy lokowane jest aż do 20 
proc. produkcji z rafinerii w Możejkach.

PKN ORLEN rozważa również inwestycję  
w modernizację  litewskiej rafinerii. Analizo-
wane są możliwości zwiększenia wydajności 
rafinerii, co pozwoliłoby jej  na efektywniejsze 
funkcjonowanie, także  przy zmiennym otocze-

niu makroekonomicznym. Wstępne prace idą 
w kierunku pogłębienia (zwiększenia konwersji) 
przerobu ropy w rafinerii w Możejkach. W lipcu, 
po przeprowadzonych analizach,  zawarty zo-
stał kontrakt z wybraną firmą na zakup licencji 
i przygotowanie projektu bazowego instalacji 
Hydrokrakingu Pozostałości Próżniowej w litew-
skim zakładzie. Pogłębienie przerobu jest klu-
czowym elementem zwiększania uzysku paliw 
z przerabianej tam ropy naftowej.

PKN ORLEN przejmie pełną 
kontrolę nad Unipetrolem

Walne Zgromadzenie Unipetrolu wyraziło 
zgodę na przeprowadzenie wykupu akcji tej 
spółki reprezentujących ok. 5,97% kapitału 
zakładowego. Oznacza to, że PKN ORLEN 
już za około miesiąc, na przełomie września 
i października br. stanie się wyłącznym akcjo-
nariuszem Unipetrolu.

Cała procedura wykupu realizowana jest 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie w Republice Czeskiej. Decyzję Wal-
nego Zgromadzenia poprzedziło przekazanie 
wymaganych dokumentów i uzyskanie zgody 
Czeskiego Banku Narodowego na przeprowa-
dzenie wykupu akcji przy proponowanej cenie 
380 CZK/akcję. 

Zadeklarowana cena wykupu przymusowe-
go została ustalona na tym samym poziomie, jak 
cena ogłoszona w wezwaniu z grudnia 2017 r. 
Jest ona korzystna zarówno z punktu widzenia 
PKN ORLEN, jak i pozostałych akcjonariuszy 
mniejszościowych. Najlepsze potwierdzenie, że 
zaproponowana cena jest atrakcyjna, stanowi 
uzyskanie 31,04% udziałów już w pierwszym, 
dobrowolnym wezwaniu. 

PKN ORLEN zarządza sześcioma rafineria-
mi w 3 krajach. W ostatnich latach, w ramach 
procesów optymalizacyjnych, w ramach Grupy 
ORLEN połączono południowe aktywa w Pol-
sce, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wahania 
w otoczeniu zewnętrznym. Odpowiedzią Kon-
cernu na bieżące i przyszłe wyzwania rynkowe 
jest przede wszystkim poprawa doskonałości 
operacyjnej zakładów produkcyjnych i umocnie-
nie pozycji rynkowej w stosunku do konkuren-
tów. To dotyczy również aktywów w Czechach.

Obecnie na rynku czeskim realizowany jest 
projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który 
ma na celu umocnienie pozycji Grupy ORLEN na 
chemicznym i petrochemicznym rynku w Euro-
pie Środkowej. Realizacja projektu w Litvino-
vie  o mocy około 270 tys. ton/rocznie umoż-

liwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz 
głębszą integrację produkcji petrochemicznej 
i rafineryjnej. Sprawna realizacja m.in. tej  inwe-
stycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu 
w jednej z najbardziej perspektywicznych branż 
na świecie.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Kawernowy Podziemny Magazyn 
Gazu Damasławek – zakończenie 
prac wiertniczych

– Zakończyliśmy ważny etap w ramach pro-
wadzonych przez nas prac. Wstępne pozytywne 
wyniki przybliżają nas do podjęcia ostatecznej 
decyzji inwestycyjnej w sprawie budowy maga-
zynu, która planowana jest na koniec 2019 r. - 
powiedział Aleksander Zawisza, zastępca dyrek-
tora Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM 
podczas spotkania, które odbyło się 29 sierpnia 
2018 r. w Świątkowie w gminie Janowiec Wiel-
kopolski. Było ono okazją do podziękowania 
społeczności lokalnej, przedstawicielom władz i 
instytucji za współpracę i udział w dotychczaso-
wej fazie projektu.

Jak przebiegały badania otworowe?
Planowana lokalizacja Kawernowego 

Podziemnego Magazynu Gazu to wysad solny 
Damasławek, na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego, na pograniczu gmin Janowiec 
Wielkopolski i Żnin.

Badania otworowe  polegały na wykonaniu 
dwóch otworów wiertniczych – pierwszy osią-
gnął głębokość 1979 metrów, a drugi – 1625 
metrów. Z obu otworów pobrano rdzenie, które 
teraz podlegają pomiarom i analizom, mającym 
dostarczyć wiedzy na temat budowy geologicz-
nej, w tym właściwości chemicznych i fizycz-
nych soli oraz warunków hydrogeologicznych. 
Wstępne wyniki wskazują, że oba otwory na-
dają się pod budowę podziemnego magazynu 
gazu. Pobrane w otworach rdzenie solne będą 
podlegały dalszym badaniom. Na wybranych 
rdzeniach wykonane zostaną badania mecha-
niczne, ługownicze i chemiczne, które dostarczą 
spółce niezbędnych i kluczowych dla powodze-
nia projektu informacji.

Po zakończeniu prac otwory badawcze zo-
stały dokładnie zabezpieczone, place wiertnicze 
zlikwidowane, zaś teren zrekultywowany.

Centrum Prasowe
GAZ-SYSTEM S.A.
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Kalendarium

Jubileusze urodzinowe 
Koleżanek i Kolegów

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom 
i Kolegom życzymy zdrowia, 

pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny 
obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

9.08.2018 r. na Kasinej Łączce przy wiertnicy polsko kanadyjskiej, 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza wraz z firmą naftową EXALO Drilling SA. zorganizowało piknik rodzin-
ny „Naftowa Niedziela”.

70 urodziny
Leszek Druciak z Oddziału w Gorlicach,

Ludwik Liszka z Oddziału w Sanoku,
Michał Molczyk z Oddziału w Sanoku,
Marek Szpunar z Oddziału w Tarnowie,

Marian Stryjski z Oddziału we Wrocławiu,

75 urodziny
Janusz Tokarzewski z Oddziału w Warszawie II,

80 urodziny
Andrzej Kostecki z Oddziału w Krakowie,

Witold Miller z Oddziału w Łodzi, 
Florian Stolarczyk z Oddziału w Warszawie II, 

Jerzy Zagórski z Oddziału w Warszawie II,
Lesław Choiński z Oddziału w Zielonej Górze. 

W sierpniu br. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce wśród flag założycieli Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce zawisła nowa 
flaga Stowarzyszenia, przygotowana zgodnie z Księgą identyfikacji wi-
zualnej SITPNiG. Zastąpiła ona poprzednią flagę, która w ciągu wielu lat 
użytkowania uległa zniszczeniu. Oddano również do renowacji sztandar 
Stowarzyszenia.

Fot. arch. SITPNiG

Wprowadzenie Księgi identyfikacji wizualnej SITPNiG zobowiązało 
nas do zastosowania jednolitej szaty graficznej we wszystkich używa-
nych w Stowarzyszeniu drukach a także legitymacjach członkowskich 
i roll-upach. Został przygotowany nowy wzór legitymacji, który będzie 
funkcjonował od bieżącego miesiąca, a także wzór roll-upa dla Oddziałów 
SITPNiG.

Podczas 12 Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników Marcel 
van Loon – dyrektor wykonawczy EAGE, (European Association of Geo-
scientists & Engineers) przekazał na ręce prezesa SITPNiG p. Piotra Woź-
niaka 50 darmowych członkostw w EAGE na lata 2018-2019, ufundo-
wanych przez EAEG dla członków SITPNiG. Zgodnie z decyzją Zarządu 
Głównego przekazano je dla członków wspierających (15), a pozostałe 35 
do Oddziałów, proporcjonalnie do liczby członków. Dane osób zgłoszo-
nych przez członków wspierających i Oddziały SITPNiG zostały przekazane 
do EAGE i osoby te otrzymały już indywidualny dostęp do zasobów EAGE.

Jolanta Likus
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W niedzielę, 19 sierpnia br. na 
Kasinej Łączce przy wiertnicy pol-
sko kanadyjskiej, Muzeum Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza wraz z firmą 
naftową EXALO Drilling SA. zorga-
nizowało piknik rodzinny „Naftowa 
Niedziela”. 

Na nudę ani złą pogodę nikt nie mógł na-
rzekać, ponieważ ona nas wręcz rozpieszczała. 
Exalo Drilling było sponsorem wszelkiego rodza-
ju „dmuchańców”, atrakcji dla naszych najmłod-
szych uczestników pikniku. Natomiast pracow-
nicy Muzeum w Bóbrce przygotowali niezwykle 
interesujący plener rysunkowy z konkursem 
na najpiękniejszą lampę naftową oraz konkurs 
wiedzy o najstarszej kopalni ropy naftowej i jej 
założycielu – Ignacym Łukasiewiczu. Dodatko-
wo na stoisku muzealnym można było otrzymać 
darmowe ulotki dotyczące naszych ekspozycji 
jak również ręcznie wykonane czaka górnicze z 
pióropuszami.

W czasie trwania pikniku na scenie wystę-
powały zróżnicowane muzycznie zespoły. Na 
początek zagrała niemiecka młodzieżowa orkie-
stra dęta jBM GreenHorns z Marl następnie na 
scenę wyszedł zespół Slavia Dixi Jazz Band a po 
nim zagrała grupa Piotr Nowak Band.

Piknik cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem, było nas około 1000 osób! Dziękujemy 
wszystkim, którzy zechcieli odwiedzić nasze mu-
zeum oraz wziąć udział w pikniku. Serdecznie 
zapraszamy do zwiedzania muzeum w Bóbrce 
przez cały rok oraz na kolejny PIKNIK tym razem 
NAUKOWY! Zdobywać wiedzę i świetnie się 
bawić będziemy wspólnie z CENTRUM NAUK 
KOPERNIK oraz z FUNDACJĄ PGNiG „BYĆ JAK 
IGNACY”. Piknik odbędzie się już 16 września!

Michał Górecki

Piknik rodzinny „Naftowa Niedziela” w Bóbrce

Fot. Michał Górecki

Fot. Michał Górecki

Fot. Michał Górecki
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X Rajd Rowerowy SITPNiG 
– Puszcza Solska (Susiec i okolice)
15-17 czerwca 2018 r. ODDZIAŁ w TARNOWIE

I doczekaliśmy się jubileuszu dzie-
sięciolecia rajdu, jubileusz niewielki, 
ale zawsze coś. Tym razem jesteśmy 
na Roztoczu w Suścu, ze skromną 
grupą amatorów naszych wspólnych 
spotkań.

Zakwaterowani jesteśmy w ośrodku 
o wdzięcznej nazwie „Sosnowe Zacisze”. Po-
koje 2-3 osobowe z balkonami i widokiem na 
las (oczywiście sosnowy), na parterze sala re-
stauracyjna i kawiarnia, a w podziemiach basen 
i grota solna. Pogoda zupełnie odmienna od tej 
ubiegłorocznej, deszczowej – zapowiada się 
słoneczny weekend.

Rozpoczynamy jak zwykle: powitanie, mały 
posiłek i oczywiście, jak pisał Wańkowicz, musi 
być „dydaktyczny smrodek” o który zadbała na-
sza szefowa – wysłuchujemy porcji referatów 
przygotowanych przez Andrzeja Niecia i Sylwe-
stra Gaca. 

Niedzielny słoneczny poranek, zerwał wszyst-
kich na równe nogi, punktualnie zjawiają się na 
śniadaniu w formie szwedzkiego bufetu i o godzi-
nie 9 jesteśmy gotowi do wyruszenia na trasę raj-
du. Tym razem jego spora część będzie prowadziła 
przez przepastne lasy Puszczy Solskiej. Na począ-
tek jedziemy szosą w kierunku małego miasteczka 
Józefów, po drodze zbaczamy do kamieniołomu 
w Nowinach, gdzie z platformy widokowej można 
oglądać znajdujące się pod nią wyrobisko, a w od-
dali ciągnący się po horyzont las.

Zaglądamy też pod pomnik poświęcony 
więźniom AK obozu, który na krótko był tu zain-
stalowany w 1944 roku przez Sowietów. 

Do Józefowa dojeżdżamy piękną ścieżką 
rowerową, bo jak na razie, cały czas jesteśmy 
na słynnej trasie rowerowej „Green Velo”. Józe-
fów, jak każda szanująca się mieścina w Polsce, 
zafundował sobie rynek wyłożony kostką ka-

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Grażyna Jarecka
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mienną i betonową, fontannę, w której moczą 
się postacie zwierząt występujących w okolicy, 
a także rozsiane po dość dużym placu rzeźby 
kamienne. Dojeżdżając do tak fascynującej ar-
chitektury przestrzennej, nasza koleżanka z wra-
żenia w brutalny sposób uświadomiła sobie, że 
jej rower nie ma takich hamulców jak się spo-
dziewała – doszło do zderzenia rowerów – na 
szczęście rajd mógł się toczyć dalej.

Na obrzeżu Józefowa znajduje się duży 
kamieniołom, oficjalnie już nieczynny, ale  dalej 
nielegalnie eksploatowany przez mieszkańców. 

Obok wybudowano kamienną wieżę wido-
kową, z której widać jak wielkie jest stare wyro-
bisko i jak bezkresne są lasy, w które za chwilę 
mamy się zanurzyć. 

Rzeczywiście zanurzamy się pędząc z góry 
w las po nowiutkiej asfaltowej drodze leśnej. 
Teraz już tylko drzewa będą nam towarzyszyć 
przez następnych 30 kilometrów.

Po dość długiej jeździe docieramy do osady 
Borowe Młyny położonej nad Tanwią. Jest tam 
zaledwie kilka domów, w tym leśniczówka i po-
mnik upamiętniający wizytę króla polującego na 
zwierzynę.

Zjeżdżamy z asfaltu i zaczynamy podążać 
w kierunku Suśca wyboistą drogą gruntową, 
która jak twierdził leśniczy ma status drogi po-
wiatowej. Oczywiście nie spotykamy na niej ani 
jednego samochodu. Przed Suścem skręcamy 
w prawo i od tego momentu na chwilę nasz 
rajd rowerowy przeistacza się w pieszą wyciecz-
kę. Idziemy po malowniczej ścieżce w kierunku 
słynnych Szumów nad Tanwią.

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć
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Po dość długim przepychaniu rowerów 
po piasku i drewnianych kładkach docieramy 
do długo wyczekiwanego miejsca, czyli baru 
„U Gargamela”. Tu nad szumiącą Tanwią  pi-
jemy piwo i oczekujemy na ratunek z naszego 
hotelu w postaci nowego roweru dla jednego 
z kolegów, któremu rozdarła się opona w wypo-
życzonym, chyba 20-letnim, rowerze.

Dalej podążamy wzdłuż szumów, częściowo 
pieszo, a częściowo jadąc w kierunku głównej 
szosy w Rebizantach, gdzie na rzece była granica 
pomiędzy zaborem austro-węgierskim i rosyjskim 
– upamiętniona dziś dwiema budkami granicz-
nymi w kolorach państw zaborców. Jeszcze kil-
ka kilometrów przez las i jesteśmy z powrotem 
w „Sosnowy Zaciszu” – na liczniku 52 km.

Wieczorem tradycyjnie mamy biesiadę przy 

ognisku na świeżym powietrzu, trochę pieczo-
nej kiełbasy, trochę tańców, trochę alkoholu.

Niedziela wstaje lekko zachmurzona, ale 
przejaśnienia zwiastują dobry dzień. Dziś czeka 
nas spływ kajakowy po Wieprzu z Obroczy do 
Zwierzyńca – trzeba tam dojechać wynajętymi 
busami ok. 40 km. Na miejscy dostajemy wiosła, 
kapoki, kajaki i w drogę, a właściwie w rzekę. 

Już na początku widać bardzo duży ruch na 
rzece, co chwilę ktoś wypływa z przystani kaja-
kiem i znika za zakrętem. Wieprz na tym odcinku 
jest bardzo kręty i ma dość żwawy nurt. Konse-
kwencją dużej liczby kajakowiczów są korki, które 
tworzą się na zakrętach rzeki, przy wąskich prze-
smykach kajaki nawzajem blokują się i dochodzi 
nawet do wywrotek. Jest to dość wymagający 
spływ, przez 1,5 godziny trzeba zmagać się 

z ciasnymi nawrotami na rzece i jeszcze uważać 
na inne kajaki, czasem stojące na przeszkodach 
w poprzek rzeki. Spływ kończy na stawie w Zwie-
rzyńcu, na który, aby wpłynąć trzeba pokonać 
nieoczekiwaną przeszkodę – niski stalowy mo-
stek, który jest tak nisko nad wodą, że trzeba się 
położyć w kajaku, aby pod nim przepłynąć.

W dobrych humorach i w komplecie, choć 
niektórzy zaliczyli wywrotkę, wracamy do Suśca. 
Serdeczne pożegnania i do zobaczenia na na-
stępnym rajdzie.

Grażyna Jarecka
Wiceprezes Oddziału SITPNiG 

w Tarnowie
Przewodnicząca Koła SITPNiG 

w Rzeszowie

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Fot. Andrzej Nieć

Uczestnicy rajdu i spływu kajakowego. Fot. Tomasz Krupa
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ODDZIAŁ w GORLICACH

Dolny Śląsk to cel kolejnej wy-
cieczki jaką zorganizował w tym 
roku Gorlice Oddział SITPNiG dla 
swoich członków. Była to zarówno 
wycieczka turystyczna jak i wyjazd 
techniczny członków stowarzysze-
nia do obiektów ściśle związanych 
z przemysłem naftowym i gazowni-
czym.

Wyjechaliśmy 3.08.2018 r. wcześnie rano 
z Gorlic, aby na 10.30 przyjechać do Mosznej.  
Znajduje się tam pałac, który jest zaliczony do 
najpiękniejszych rezydencji szlacheckich w Pol-
sce. Pałac przyciąga co roku tysiące turystów 
i jest jedną z wizytówek województwa opol-
skiego. Tak fascynująca budowla powstała na 
przełomie XIX i XX w. Była siedzibą rodową 
przemysłowców niemieckich von Tiele-Winc-
kler. Pałac otoczony jest pięknym starym par-
kiem, który obecnie jest miejscem wypoczynku 

ludzi odwiedzających pałac. Po zwiedzeniu 
pałacu w Mosznej jedziemy do Paczkowa. Za-
planowaliśmy zwiedzanie Muzeum Przemysłu 
Gazowniczego. Zostaliśmy przyjęci niezwy-
kle serdecznie przez kierownictwo muzeum. 
Przewodnik oprowadził nas po wszystkich po-
mieszczeniach dawnej gazowni, które obecnie 
zostały zaadoptowane na muzeum. Pokazano 
nam jak wyglądał proces zgazowania węgla 
i wykorzystania otrzymanego w tym procesie 
gazu. Oryginalne piece i urządzenia pozwoli-
ły nam zrozumieć jak wytwarzano gaz, który 
znajdował coraz większe zastosowanie. Stare 

Wycieczka Oddziału SITPNiG w Gorlicach
na Dolny Śląsk

Andrzej Drzymała

Pałac w Mosznej. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Paczków, budynek byłej gazowni, obecnie muzeum. Fot. arch. Andrzej Drzymała
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i nowe przybory gazowe tam zgromadzone, to 
unikaty, które odeszły bezpowrotnie do historii. 
Z Paczkowa wyjeżdżamy o 16.oo i jedziemy do 
Świdnicy. Zwiedzamy tam kościół Pokoju. Jest 
to największa barokowa drewniana świątynia 
w Europie. Jego niezwykła architektura oraz 
kontekst historyczno-społeczny sprawiły, że 
w 2001 r. został wpisany na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego JUNESCO. Nazwa ko-
ścioła pochodzi od Pokoju Westfalskiego, koń-
czącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). 
Na jego mocy ewangelicy mogli zbudować po 
jednym kościele Pokoju w Śląskich Księstwach 
Dziedzicznych w Głogowie, Jaworze i Świdnicy. 
Na nocleg jedziemy do Wrocławia. W drugim 
dniu wycieczki zaplanowaliśmy zwiedzanie 
Wrocławia. Na początek wizyta w Afrykarium. 
Powstały nowy obiekt we wrocławskim ogro-
dzie zoologicznym wprowadza nas w różne 
klimaty świata oraz florę i faunę dla nich cha-
rakterystyczną. Następnie jedziemy do Hydro-

Paczków, piece w dawnej gazowni. Fot. arch. Andrzej Drzymała Paczków, gazowe zasuwy zbiornikowe. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Paczków, zbiornik gazu. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Świdnica, kościół Pokoju. Fot. arch. Andrzej Drzymała Kościół Pokoju, ołtarz główny Fot. arch. Andrzej Drzymała
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polis. Na terenie byłych wodociągów miejskich 
urządzono niezwykły obiekt naukowy informu-
jący czym jest woda dla planety Ziemia. Będąc 
we Wrocławiu nie sposób nie zwiedzić starego 
miasta, Uniwersytetu, Katedry, Kompleksu Hali 
Stulecia i wielu innych turystycznych atrakcji. 
Na wszystko czasu nie starcza, ale 4 godz. spa-
cer z przewodnikiem umożliwił nam poznanie 
niektórych zabytków tego pięknego miasta. 
Ostatni dzień wycieczki to wyjazd do Lubiąża. 
Znajduje się tam klasztor wybudowany przez 
Zakon Cystersów w drugiej połowie XVII w. Jet 

to drugi co do wielkości obiekt sakralny w Euro-
pie – ustępuje tylko hiszpańskiemu Eskuridowi. 
To perła baroku na Dolnym Śląsku. Opactwo 
pocysterskie w Lubiążu zostało zniszczone naj-
pierw przez nasistów, potem przez wyzwalają-
cą Armię Czerwoną, a potem przez nas samych 
– Polaków. Z ponad 300 sal wyremontowano 
dotychczas zaledwie kilka. W 1989 r, aby ra-
tować cysterskie opactwo utworzono Fundację 
Lubiąż. Dzięki niej zabezpieczono obiekt przed 
dalszą dewastacją i rozpoczęto przywracanie 
go do dawnej świetności. Wyremontowana 

sala książęca jest obecnie najokazalszym ba-
rokowym wnętrzem na Śląsku. Drugą taką 
okazałą salą jest Reflektarz Letni, a w końcowej 
fazie remontu jest biblioteka. Ostatnim punktem 
naszego wyjazdu jest wizyta na Górze Świętej 
Anny – pięknym pomniku polskiej historii. Ta 
krótka wycieczka pozwoliła nam poznać bogac-
two i piękno tego regionu Polski i zachęcamy 
wszystkich do organizacji podobnych wyjazdów.

Andrzej Drzymała

Wrocław z widokiem na stare miasto. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Ratusz we Wrocławiu. Fot. arch. Andrzej Drzymała Wrocławskie Ossolineum. Fot. arch. Andrzej Drzymała
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Przetwory naftowe i płyny eksploatacyjne – leksykon

Pod patronatem Instytutu Nafty 
i Gazu - Państwowego Instytutu Ba-
dawczego został wydany „LEKSY-
KON – PRZETWORY NAFTOWE 
I PŁYNY EKSPLOATACYJNE” 
– praca zbiorowa pod redakcją mery-
toryczną dr inż. Wiesława Górskiego.

Autorami LEKSYKONU jest zespół wybitnych 
polskich naukowców, rafinerów, technologów 
i pracowników przemysłu naftowego. 

LEKSYKON zawiera około 4000 zdefiniowa-
nych lub krótko opisanych haseł oraz materiały 
pomocnicze, na 672 stronach, w tym:

• Zasady korzystania z LEKSYKONU; 
• Zestawienie ważniejszych symboli stoso-

wanych w tekstach haseł;
• Jednostki miar stosowane w obszarze 

merytorycznym;
• Indeks angielsko-polski zdefiniowanych 

haseł, pozwalający na szybkie odnalezie-
nie polskich terminów najczęściej stoso-
wanych terminów angielskich;

• Bogaty wykaz publikacji książkowych 

pozycji literaturowych z zakresu meryto-
rycznego LEKSYKONU, wydanych w języ-
ku polskim.

Dzieło to jest dedykowane pracownikom 
przemysłu naftowego i gazowniczego oraz oso-
bom, których zakres działalności ma styczność 
z przemysłem naftowym: inżynierom z prawie 
wszystkich dziedzin techniki, studentom chemii 
i wydziałów technicznych, pracownikom nauko-
wym instytutów technicznych, pracownikom: 
transportu, budownictwa, handlu przetwora-
mi naftowymi, a także urzędnikom tworzącym 
przepisy i normy z zakresu paliw płynnych 
i środków smarowych. Należy podkreślić, że 
LEKSYKON jest elegancko i z gustem wydany. 

Recenzentem LEKSYKONU był mgr inż. Cze-
sław Bugaj. Jego pozytywna opinia przydaje 
LEKSYKONOWI dodatkowe wartości, o czym 
świadczy myśl zawarta w poniższym cytacie 
z recenzji:

„Postęp techniczny, jak również tempo 
zmian towarzyszących nam, na co dzień z całą 
pewnością sprawi, że w krótkim czasie pojawią 

się nowe innowacyjne technologie, nowe pro-
dukty naftowe, nowe techniki i nowe urządze-
nia w przemyśle naftowym i zajdzie potrzeba 
uzupełnienia LEKSYKONU o nowe (oraz prze-
oczone – uwaga redakcji) hasła i pozycje. Dziś 
jest to jednak pozycja na rynku polskim jedyna 
w swoim rodzaju, której nabycie polecam.”

Niestety nakład LEKSYKONU jest niewielki 
(500 egz.), na co zapewne miały wpływ koszty 
eleganckiego wydania, wielobarwny druk oraz 
dobrej jakości papier.

Wydawnictwo jest do nabycia 
w Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej 

INiG - PIB;
tel. 12 617 76 32, 

e-mail: nafta-gaz@inig.pl 
w cenie 150 zł netto + 5 % VAT 

UWAGA – w magazynie końcówka nakładu 

Redakcja WNiG

Redaktor merytoryczny LEKSYKONU dr inż. Wiesław Górski






